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প্রবন্ধ সম্পাদকের বক্জব্য 

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ১৮৭০ খুঃ ৫€ই নবেস্কর শনিবার বেলা 81৪৮ মিঃ 

সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। তীহার মৃত্যু হয় ১৯২৫ খুঃ ১৬ই জুন মঙ্গলবার 

& ঘটিকার সময়ে । তিনি ৫৪ বৎসর ৭ মাস ১২ দিন জীবিত ছিলেন। 

১৮৯৪ খৃঃ তিনি ব্যারিষ্টারী ব্যবসা আস্ত করেন এবং তাহার পর 
বৎসর ১৮৯৫ খুঃ তাঁহার প্রথম গীতি-কবিতার পুস্তক “মালঞ্চ” বাহির হয়। 
২৫ বৎসর বয়ম হইতেই তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিতে আস্ত 
করেন এবং তাহার জীবনের অবশিষ্ট ৩০ বসব তিনি বাঙ্গালা সাহিত্যের 

সেবা করিয়া গিয়াছেন। 

কবি হিসাবে তাহার রচিত নিয়ে লিখিত গ্রন্থগুলি আমরা দেখিতে 
পাই। ৃ 

(১) মালঞ্চ ১৮৯৫ খুঃ প্রকাশিত 

(২) মালা ১৯০৪ থুঃ ৮ 

(৩) সাগর-সঙ্গীত ১৯১৩ খু ৮ 

(৪) অন্তর্যামী ১৯১৪ খু ৮, 

(৫) কিশোর-কিশোরী ১৯১৫ খুঃ. » 

১৮৯৫ ভইত্তে ১৯১৫ এই ২০ বদর তিনি তাভার আদর্শ অন্ঠযায়ী 
এই পাঁচখানি গীততি-কাঁব্য গ্রন্থ রচনা করির়। গিয়াছেন। 

এই সময় মধো ১৯১৪ ৩5 “ডালিম? ও ১৯১৫ খুং এগ্রাণপ্রতিষ্ঠা৮ 

এই ছুইটি ছে'ট গল্পও ভিনি লিখি ঘা গিয়াছেন । কি চিন্তরঞ্জনকে ছোট 

গল্পের লেখক হিসাবেও আমরা পাই । 'অভঃপর বাঙ্গালার গীতি-কবিতার 

ধারায় বাঙ্গালা দাভিতোর এক অনি নিপুন সমালোচক ভিসাবেও তাহাকে 

আমরা দেখিতে পাই । প্রথন দেখিতে পাই ১৯১৪ খুঃ মুদ্সিগঞ্জে, কবিতার 
কথা” ভিনি পাঁঠ করেন । “নারায়ণ, ১৬২১১ দ্যান্তনে উহ প্রকাশিত হর | 



৪ 

তাহার পর ১৯১৬ থুঃ বাঁকীপুর সাহিত্য লম্মিলনে “বাংলার গীতি 
কবিতা» তিনি পাঠ করেন। “নারায়ণ” ১৩২৩, পৌষ সংখ্যায় উহা 
প্রকাশিত হয়। 

১৯১৭ খৃঃ কলিকাতা ইউনিভাসিটি ইনস্টিটিউটে রেপান্তরের কথা? 

চিনি পাঠ করেন । নারায়ণ ১৩২৩, চৈত্রে উহা প্রকাশিত হয় । 

পরে ১৯১৭ খুঃ “বাংলার গীতি কবিতা” বগুড়া উত্তরবঙ্গ সাহিত্য- 

সম্মিলনে পাঠ করেন । 

বগুড়ার বক্ততার পর ১৯১৮ খুঃ ফেব্রুয়ারী, মার্চ, এপ্রিল এই তিন৷ 

মাস “ইপ্ডিয়ান-মেসেঞ্জার, পত্রিকায় বগুড়ার বক্তৃতার তুমুল প্রতিবাদ 

হয়। এই প্রতিবাদ প্রবন্ধের নাম 00501018061 2275090. তখন 

শুনা গিয়াছিল এবং জানাও ঠরিয়াছিল যে, স্যার ডাঃ ব্রজেন্্রনাথ শীল 

মহাশয় নিজে এই প্রতিবাদ লিখিয়াছেন। ইহা ছাড়া তৎকালীন “প্রবাসী” 
“ভারতী” ও “সবুজপত্র” যে যাহার দিক হইতে বত খুসী চিত্তরঞ্জনের 
এই বগুড়ার বক্তৃতার প্রতিবাদ ত” বটেই, নিন্দবাদও বথেষ্ট করিয়াছেন । 

এই সমস্ত প্রতিবাদের কতকাংশের উত্তর দিতে গিয়া বাদ-প্রতিবাদ 

মুখে বাঙ্গালার গীতি-কবিতার ধারীয় ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যস্ত' 

রামগ্রসাদের বিস্ত সমালোচনা ও রাজা রামমোহনের " ব্রহ্ম-সঙ্গীতের, 

সহিত তাহার তুলনা ১৯১৯ খৃঃ মধ্যে তিনি লিখিয়া শেষ করেন । 
১৯২০ খুঃ হইতে তিনি সম্পূর্ণভাবে সর্বত্যাগী হইয়া রাজনীতিতে 

যোগ দেন এবং ১৯২১ খৃঃ হইতে তিনি ব্যারিষ্টারী ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে 

পরিতাগ করেন । 

সুতরাং এই প্রবন্বগুলি ১৯১৯ খঃ রচিত হইলেও তিনি এগুলি আর 

প্রকাশ্ত সভায় পাঠ করিবার বা প্রকাশ করিবার অবকাঁশ পান নাই। ' 
১৯২% থূঃ এপ্রিল মাসে আমি তাহার সহিত দেখ! করিবার জন্ত পান! 
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গিয়াছিলাম। ইহা তীহার মৃত্যুর মাত্র ছুই মাঁস পূর্বের ঘটনা । সেই 
সময়েও তিনি পুঙ্ান্ুপুঙ্খরূপে আমাদের সম্মুখে এই 'প্রবন্ধগুলির আলোচন! 
ও পাঠ করেন। 

তাহার মৃত্যুর পর এই প্রবন্মগুলি আমার কাছেই ছিল। এতদিন 
তস্ততঃ করিয়া এক্ষণে তাহা আপনাদের নিকট প্রকাঁশ করিবার স্থবো 

পাইয়া আমি অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেছি এবং সেই সঙ্গে কলিকাতা 

বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস-চ্যান্সেলর মহাশয় এবং শ্রোতৃবর্গকে আমি 

আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি । * 

ক প্রবন্ধগুলির শ্বত্বাধিকারী [হসাবে আমি কলিকাত। বিশ্ববিদ্য।লয়ের ভারতীয় 

ভাষ! বিভাগে গত ১৯৩৪ অবের সেপ্টেম্বর মাসের ১৪ই, ১৫ই, ১৭ই ও ১৮ই তারিখে 

ধগুলি যথ।ক্রমে পাঠ করি। গু 

রায় বাহাহর শ্রীযুত খখেন্দ্রন(থ মিত্র এমএ, বাঙ্গাল। ভাষা বিভাগের অধাক্ষ, 

এই চারিটি বক্তৃতায় সভাপতির আনন গ্রহণ করিয়/ছিলেন। প্রবন্ধ চতুষ্টয় পাঠ 
হইবার পর তিনি নিয়লিখিতরূপ বসত ত1 দিয়াছিলেন। 

্র্গীয় চিত্তরগ্রন দাশের লিখিত এবং পূর্বে অপ্রকাশিত এই চারিটি প্রবন্ধ যাতা 

শ্রীমান গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী পাঠ করিলেন, তাঁহা ভ।যায় ও ভাব প্রকাশের 

সৌন্দয্যে অনুপম এবং কবি রামপ্রসাদ্রের প্রতিভা বিশ্লেষণে এক নূতন পথের সন্ধান 

আমরা প/ইলাম। মান গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী আমার ছাত্র। তিনি একজন 

সাহিত্যসেবী ও পঙ্িত ব্যক্তি । দেশবন্ধু চিত্তরপ্রন যে সময়ে “নারায়ণ' মাসিকপত্্র 

সম্পাদন করিতেছিলেন, সেই সময়ে প্রীমান গিরিজাশঙ্কর তাহার দক্ষিণহত্ত-স্বরূপ 

ছিলেন । তিনি এই অপ্রকাশিত প্রবন্ধগুলি এতদিন সযত্রে রক্ষ। করিয়াছেন এবং 

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের নিকট আসিয়া যে পাঠ করিলেন, এই জন্য আমরা 
সকলেই তাহার নিকট কৃতজ্ঞ। 

“মান গিরিজ শঙ্কর আমাদিগকে প্রবন্ধ পাঠের পূর্ব্বে এইখানে বলিয়াছেন যে, 

দেশবন্ধু ১৯১৯ খ্ৃষ্টান্ধের মধ্যেই এই প্রবন্ধগুলি লেখ! শেষ করেন। কিন্ত এসময়ে 

সহস। রাজনীতিতে যোগদান করায় এগুলি পাঠ করিবার বা প্রকাশ ফরিবার 
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হযোগ তিনি পান নাইী। ১৯২৫ খুব পাটনা! সহরে দেশবন্ধুর জীবন-চরিত- 

লেখক শ্রীযুক্ত হেমেন্ত্রনাথ দাশগুপ্ত ও শ্রীমান গিরিজ্গাশক্করের সম্মুখে দেশবন্ধু নিজে 

পুনরায় এইগুলি পাঠ, আলে।চনা ও সংশোধন করেন। দেশবদু পৃ্বর্ব বাকিপুর, 

বগুড়া প্রভৃতি স্থ।(নে বাঙ্গালার গ্তিকবিত।র-ধারা শীর্কক যে কতকগুলি প্রবন্ধ পাঠ 

কিরিয়।ছিলেন, বত্তমান অপ্রকাশিত প্রবন্ধগুলিও & সমস্ত প্রবন্ধকে অনুসরণ কারয়! 

ক্রমশঃ ধারাবাহিকরূপে লিখিত হইয়াছে । 

“আীমান গিরিজাশগ্কর বাহিরের এবং আভ্যন্তরিক অকাটা প্রমাণ প্রয়েগে 

সম্পূর্ণরূপে সপ্রমাণ করিয়াছেন যে, এই প্রবন্ধগুলি দেশবন্ধ, চিত্তরঞনের লিখিস্ত 

এবং উহাতে সন্দেহের ছায়াপাত করিবার বিন্দুমাত্র তেতু আমাদের নাই। 

“বাঙ্গাল! সাহিত্যের উন্নতি ও গৌরব বৃদ্ধির জন্য এই প্রবন্ধগুলি ছ।পা হওয়া 
প্রয়োজন, কেননা বাঙ্গাল] সাহিতের সমালোচন! বিভ।গে ইহা এক অতিনৃতন ও 

মৌলিক গবেষণামূলক বলিয়া! আমি" মনে করি। বিশেষত ইহা এমন এক বাক্তির 
লেখ মাহাকে হৎকালে বাঙ্গালা সাহিক্ের 21051520156 501001-এর একজন 

সর্ধ-প্রধান নায়ক বলিতে আমি কোন দ্বিধং অনুভব করি না। আমার নিজের 

ইচ্ছ। যতই গ।কুক, বিশ্ববিষ্ঠ।লয় কর্তৃক এই প্রবন্ধ গুলি প্রকাঁশের ভার ৪ দায়িত্ব 

লইহে আমি এক্ষণে পারিতেডি না বলিয়। দুঃখিত । কিন্তু আগি সর্ববানতঃকরণে 
ইচ্ছা করি বে, এ প্রবন্ধগুলি ছ[প। হগুয়। উচিত । 

“যাহ। হউক, আমি আশা করি, ভ্রীম।ন গিরিজাখন্বর যিনি দেশবন্ষর এক অশ্তি 

অনুরাগী ভক্ত বলিয়া বিদিত, তিনি নিছে সাহিভা-সেবীদের উপকারের জন্য 
এগুলি প্রকাশের ভার নিশ্চয়ই লইবেন । 

“আমার আর কিছু বন্তব্য নাউ । পরিশেষে বিশ্ববিদ্যলয়ের পক্ষ হইতে, ভু 

মহিলা ও ভদ্র-মহোদয়, আপনাদের পক্ষ হইতে, শ্রীমান গিরিজশস্করকে অগ্ুরের 
সহিত ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিত্বেছি, যেহেতু তিনি দেশবন্ধুর অপ্রকাশিত এই অমূল্য 
রডুগুলি এঠদিন সযত্ে রক্ষ। করিয়। এক্ষণে আমাদের সশ্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন ।” 

(মূল ঈংরাজী বক্তৃতার প্রক'শিত অনুলিপি 'এডভ।ন্স' 'অসৃত বাজার' ও 

“ফরওয়ার্ড হইতে অন.দিত। ) 



ল্বাতশনাল্ চীভি ল্কল্বিভ্ভ 

শান্ত মাহিত্য ধারায়__রামএমাদ 

প্রথম পল্লব 

[ বাঁ্দালা সাহিত্যে বিশেষত্ব, বিশ্ব-বাঁঙ্গীলার গীতি-কবিহার ইতিহাসের 
দুইটি ধাঁরা,_ একটি শীক্ত ধার। ও আর একটি বৈগঃন ধারা । শান্ত 

সাঞিভোর ধারার রামপ্রসাদ। কৰিকঙ্গন ভইতে শাক্তধারা প্রবাহিত । 

বাঞ্ধাল৷ সাভিত্যের বৌদ্ধধানা ম্প্ কিংবা লুপ্ত-প্রায়। পরবতী শান্ত ও 
বৈষ্ণব ধারায় বোদ্ধধার। তাভার স্বাতন্া রাঁখিতে পানে নাই । শান্ত ও 

বৈধ্ব ধারায় বোদ্ধ সাহিতোর লুপ্বগ্রায় ধারা লুক্কায়িত আছে । শিবশক্তি 
আভিদান্মক বলিয়া “শিবায়ণ”গুলি শান্ত ধারার ন্তর্গত। অষ্টাদশ 

খহাঁব্দের মধ্যভাগে শাজ পাব ভাব চক্ষু 'ও বীঘ প্রসাদ । ইভা বাঙ্গীলায় 

পলাঁধা ঘদ্ধের কাল । 

বামপ্রসাদের গানের নন্দিরে প্রবেশের পথে এ যুগের বাঙ্গালীর পক্ষে 

অনেকগুলি বাঁধা আছে । একাধিক রাঁদ প্রসাদ ছিল কি না? রামপ্রসাদের 

গানের শ্রেণী বিভাগে প্রথম শ্রেণা-সাঁধনের সময় রচিত । ২য় শ্রেণী 

সাধন হইতে দিদ্ধির পথে যাইতে রচিত ৩য় শ্রেণী_-সিদ্ধি বা সমাধির 

আবস্থায় রচিত। রামপ্রসাদের উপর সংস্কৃত মুসলমানী ও বৈষ্্ৰ প্রভাব 

ছিল। ] 



৮ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

শা 

আমি বাঙ্গালী। বাঙ্গালার প্রাণকে খুজিতে যাওয়! 

আমার স্বধন্ম। বাঙ্গালার গানের এই স্থর ও রূপের মধ্যে 

আমি বাঙালার প্রাণকেই খুঁজিতেছি। (১) বাঙ্গালার 
গানের একট। স্বরূপ আছে । 

“্যরূপ বিহনে রূপের জনম 

কখন নাহিক হয়।” 

(১) বাঙ্গালার মাটি, বাঙ্গালার জলকে সত্য করিতে হইলে বাঙ্গালীর 

কবিতাকে পুনজ্জীবিত করিতে হইবে ।” 

(২) (ক) “বঙ্গ সাহিত্যের সেই হারান ধারাকে আবার খু'জিয়া বাহির 

করিতে হইবে। সে মরে নাই, একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই ,-সরন্ঘত নদীর 

মত বালুকারাশির মধ্যে লুকাইয়া আছে। সেই বালি খুড়ির় তাহাকে বাহির 

করিতে হইবে । 

“বাঙ্গালা কবিতার যথার্থ প্রাণ কি, তাহ! আমি বুঝি ও কতকট1 জানি। 

তাহারি গৌরবে আপনাকে গৌরবাশ্থিত মনে করি। আমার হাত্তের কলম কেহ 

কাড়িয়। লয় নাই সত্য। কিন্তু আমি ত সাধক নই, সাহিত্য-মন্দির-প্রাঙ্গণে 

সামাগ্ত কি্কর মাত্র। সেই গৌরবকে অক্ষুর রাখিবার ক্ষমতা আমার নাই। 

ধাহাদের আছে, তাহাদের দুর্ভাগ্য ঘে আমার অপেক্ষা অনেক বেশী 1” 

[ মুন্সীগঞ্জ অভিভাষণ ১৯১৪ ] 

খে) শ্বাঙ্গীলার জল, বাঙ্গালার মাটির মধ্যে একট চিরন্তন সত্য নিহিত 

আছে। সেই সত্যযুগেযুগে আপনাকে নব নব রূপে, নব নব ভাবে প্রকাশিত 

করিতেছে" বাঙ্গালার গীতি-কবিতায় আমি তাহার সন্ধান পাইয়াছি।, 

বাঙ্গাল কবিতার প্রাণ ও ব্ঙ্গাল৷ সাহিত্যের আদর্শ যে কি, তাহা বোধ নর 

বলিবার সময় আসিয়াছে ।” 

[ বাঁকীপুর অভিভাঘণ ১৯১৬ ] 



শাক্ত সাহিত্য ধারায়-_রামপ্রসাদ ৯ 

বাঙ্গাল! সাহিত্যে, শিল্পে, গানে, চিত্রে, ভাস্কর্য, বাঙ্গালার 
ধন্মসাধনায়, বাঙ্গালীর দশকর্মে সমাজস্থিতি ও গতির 
ব্যবহারের --যত বিভিন্ন বিচিত্র রূপের জন্ম হইয়াছে, সমস্তই 

বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ হইতে । এক বহু হইয়াছে, বিচিত্র 

হইয়াছে । 

“নবরে নব নিতুই নব 
যখনি হেরি তখনি নব।” (২) 

(গ) “আমার বাঙ্গালার এক চিরন্তন আদর্শ আছে। আঞ্জ আপনাদের আমি 

সেই বাঙ্গালার দীবনের ধারায় যে সাধনার গান সমস্ত দেশকে ও দেশের প্রাণকে 

সজাগ করিয়া! রাখিয়াছে, তাহারই কথ! ক হিব্ঞ” 
[ বগুড়। অন্ডিভাষণ ১৯১৭ ] 

(২) (ক) কত বিচিত্র রূপ, কত বিচিত্র গন্ধ, কত বিচিত্র রস, কত ন। সুরের 

খেলা, কত রসের মেলা, - আমর] যে তিলে তিলে নূতন হইয়৷ উঠিতেছি। বাঙ্গালার 

কবি তখন চাঁমর টুলাইতে ঢুলাইতে গ/হিলেন -- 

নবরে নব নিতুই নব 

যখন হেরি তখনি নব॥ 

[বকীপুর অভিভাষণ ১৯১৬ ] 

(খ) “সে নুতনের সাক্ষাৎ মিলিবেই মিলিবে। সে যে “নিতুই নব।” নিজে 

নুতন হইতেছে। সাথে সাথে এই জাগ্রত বিশ্বও নব নব উন্মেষে মুঞরিত হইয়! 

উঠিতেছে।” 

[ বাকীপুর অভিভ।ষণ*১৯১৬ ] 

(গ) “আমার বাঙ্গালার এক চিরস্তন আদর্শ আছে । বাঙ্গালার যেমন শ্ঠামল- 

শ্রীর্ূপ, যেমন সবুজ তৃণের (কাঁমলত1, নীল আকাশ আর গঙ্গার উচ্ছল বারি, আমার 

বাঙ্গালার আদর্শও তেমনি সেই শ্বামল শ্রী, সেই _ 



১০ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

সেই এক আরো বিচিত্র হইবে_আারো বহু হইবে 

লীলার কি অন্তু আছে? চক্ষে যে রূপ দেখি, শ্রবণে যে গান 

শুনি, তা এই চক্ষু কর্ণের বাহিরে কোন অপরূপ ম্বরূপের 

আভাস আনিয়। দের। বাঙ্গালার প্রাণের সেই স্বরূপের 

খোজেই আমি বাহির হইয়াছি। আপনার। আশীর্বাদ করুন, 
আমি যেন বাঙ্গালার প্রাণের সেই স্বরূণের সাক্ষাৎ লাভ করি। 

সেই স্বরূপের আনন্দঘন বিগ্রহ__আমাপ শ্যামাঙ্গিনী বাঙ্গালার 

এই স্যাম-গ্যামা যেন আমার প্রথণ শতদলেন প্!ণড়িতে পায়ের 

পাতা রাখিয়া লীল। কল্লোলে তরঙ্গ তুলিয়। নৃত্য করিতে পারে । 

বাঙ্গালার প্রাণের এই যে. ন্বরূপ, তাঁহার সহিত মুখোমুখী 
গরিচয় ন। হইলে,_আক্সায় আকসা সে রমণ শা হইলে, স্থষ্টি 

হইবে কি করিয়।, নাদ ফুটিনে কোন্ রন্ধ দিয়।, নাঙ্গালার 
প্রাণের এই ম্বরূপের সংস্পর্শে ভিন্ন রসের উপচয় হইবে কি 

করিয়া, বস না হইলে রূপ ফুটিবে কেন পপে, সাহিত্য ও 
কল্পকলার রূপান্তর ব। হইবে কি প্রকারে ? 

কপি নটি করিবেন। কিন্তু কবিও অমনি স্থষ্টি করিতে 

রেন না। তাহার প্রাণে রসের উপ9য় হওয়। চাই । সেই 

রস হইতে রূপের জন্ম কল্পকলার বূপাগ্তর। কিন্তু স্বরূপের 
৬ পপ পর এ-ও. স- ০ ক সিল পেশ সপ | ০ শপ সপ লাশ ০০ পে পাপা পাপা, ৭ শা পক জরা, স্পা 

নখণে নব নিতৃই নব 

যখনি হেরি তখনি নব ॥ 

হেরিলে চোখ শুড়াইয়া যায়|” 

[ বগুড়া অভিভ্ঞাষণ ১৯১৭ ] 
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বিহনে যে রসের স্থ্টি হয় না। রস না হইলে যে রূপ আসে 
না। কাজেই স্বরূপের সাক্ষাৎ ক্মাগে চাই। কিন্তু সাধন 

না]! করিলে ত” রূপের সাক্ষাৎ হয় না। বাঙ্গালার গানে, 

বাঙ্গালার কল্পকলায় আমি তাই বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপকে 

আগে খুজিয়। বাহির করিতে চাই । কেননা! সাধনভ্রষ্ট কবি 

স্বরূপের সাক্ষাৎ ন1 পাইয়। যে রূপের স্থষ্টি করে তাহ! স্থ্টিই 
হয় না। সে স্ঙি বাঙ্গালীরও হয় না। কাজেই বিশ্বেরও 

হয় না। তাহা স্ুষ্টিকে ভ্যাংচায় মাত্র । বিশ্বে ধর্দি বাঙ্গালীর 
কোন ন্বত্ব স্বামিত থাকে, তবে সে তার. বিশিষ্টতার 

জন্যই । বাঙ্গালীর এই বিশিষ্টত। তার প্রাণের স্বরূপেরই 
প্রকাশ । 

এই বিচিত্র নিশ্বে সকল জাতিরই বেশিষ্টা রক্ষ। পাইয়। 

আসিতেছে । যে জাতির বৈশিষ্ট্য নাই" সে জাতি বাচিয়। 

নাই-_অস্তিত্র থাকিতে পারে । বাঙ্গালী তাহার অতীতের 

দীর্ঘ ইতিহাসে শুধু এক মৃত অস্তিত্বের ভার বহন করিয়। ফেরে 
নাই । বার্জালী বিষে এতদিন বাচিয়। আসিয়াছে । বাঙ্গালার 

প্রাণের স্বরূপ হইতে যে সকল রূপের জম্ম হইয়াছে--বূপ 

বৈচিত্র্যের ধারায়, বাঙ্গালীর শিল্পে, সাহিত্যে ও ধর্মা-কর্ম্বে-বন্ছ 

বিচিত্র বাপ দেখ দিয়াছে_রস মৃত্তিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে-_ 

বিশ্ব তাহার বেশিষ্ট্য রক্ষ। করিয়াছে বলিয়াই-_সে বিশ্ব হইতে 

পারিয়াছে। বেশিষ্ট্যকে ধারণ করিতে পারে বলিয়াই সে বিশ্ব। 

তাযদি সেনা পারিত তবে সেবিশ্ব হইত না, আর একট! 



২ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

বিশেষ বা বৈশিষ্ট্য বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ হইতে অনস্তকাল 

'জন্মিতে পারে বলিয়াই ত, শ্বাঙ্গালার রূপ অনন্ত, আর বাঙ্গালার 

প্রাণ অমর। বাঙ্গালার এই অনন্ত রূপ ও অমর প্রাণ__বিশ্ব 

সৃষ্টির ছূর্বার লীলা শোতে একট! বৈশিষ্ট্য চিরকাল রক্ষা 
করিয়া আসিয়াছে বলিয়াই ত আজ বাঙ্গালী তাহার প্রাণের 

বরূপ লইয়া আবার একবার বাচিতে চায়। তাহার গানে 

তাহার কল্পকলার রূপাস্তরে তাহাকে আবার একবার ফুটাইয়। 

'দেখিতে ও দেখাইতে চায়। 

কিন্ত আজ যে দেশের মেঘ নিংড়াইলে এক ফোটা জল 
'বাহির হয় না, সেই দেশে বসিয়া আচমকা এমন এক বিশ্বের 
নাগাল যদি কেহ পাইয়া থাকেন, যে সেই ধারকরা ফেরঙ্গ 

বিশ্বের অঞ্জন ব্যতিরেকে আমি আমার মায়ের রূপ দেখিতে 

পারিব না, এই ফেরঙ্গ বিশ্বের ডাকের গহনায় না সাজাইলে 

আমার মায়ের রূপ দেখিয়া ফেরঙ্গ-বিশ্ব খুসী হইবে না 

অতএব ফেরঙ্গ গাউনে সাজাইয়া মাকে, মাতৃভাষাকে লইয়। 

'ফেরঙ্গ বিশ্বের হাটে ধাঁও, ধাও। আমি সন্তান, আমি ইহা! 

পারিব না। আমি বাঙ্গালী, আমার সমস্ত অস্তরাত্মা এই 

কাপুরুষোচিত নির্লজ্জতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া! উঠে। 

তোমর1 বিশ্ব বলিয়া একটা! কথা তুলিয়াছ (১), কেন 
পর ০ পপ 

পপ ১ পিস রি 

(১) চতীদাস ও রামপ্রসারের *% শ্ীবৃষফচৈতগ্ক ও শ্রীরামকৃষ্ণের &্ছ সাধনের 

পথে & ঞ নিজেদের ও দেশের গতিকে লয় যাও * * তোমরা নিজেরও পরিচয় 

পাইবে, জেশেরও পরিচয় পাইবে। ফেরঙ্গ জীবন ও সাহিত্যের এই মহতো ভীতি 

রগ 
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তুলিয়াছ তা বুঝিতে পারি। তৈলহীন নির্বাণোনুখ দীপ, 

নিভিবার আগে যেমন একবার জল্ছে_-তোমাদের এই জবলুনিও 

তাই। দ্েওয়ালীর কতকগুলি সবুজ পোকা ইহাতে পুড়িবে 
মাত্র, কিন্তু জানিও--বাঙ্গালাতে পতঙ্গ ছাড়াও জীব আছে।' 

বিশ্বের অতটা অন্ুকরণ-চিকীর্যু ধম্ম সমাজ-সংস্কারের শতবর্ষ- 

ব্যাগী প্রহসনের উপর যবনিক৷ পতন হইয়াছে ।"*"ছুর্ম.ল্য 

হইতে তবেই রক্ষা পাইবে। শ্বধর্থের বাঙলার প্রথণের এই ম্ভাবিক ধন্ঠের 

পরিচয় পাইবে । 

“স্বলমপ্যন্ত ধর্শন্ত ত্রায়তে মহতো! ভয়াৎ। নচেৎ সার বিশ্ব উজাড় করিয়া 

বিশ্বের কাব্যতার মাথায় করিয়া আনিয়া! নিজেদের ও জাতির মেরুদও ভাঙ্গিয়া, 

তাহার স্বাভাবিক সহজ প্রকৃতিগত চিন্তাশক্তি রোধ করিয়া, সত্যের অপলাপ. 

করিয়া মনকে চোখ ঠারিয়া যাহ] কিছু রচনা কর না কেন, বেলাতৃমে বালুর 

প্রাসাদের মত এক বন্য।য় ধুইয়া মুছিয়1! যাইবে, তাহার রেখাও থাকিবে না,. 

কোন চিহও পাইবে না।” 

আধুনিক কাব্য সহিত্যের,এই খোসপোষাকী কপূর সাহিত্যের-এই শুম্ত 

বিশ্বের দ্রিকে উড়িয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত যে বিশ্বসাহিত্য--তাহার পৃষ্ঠে কিছু 
ফুটাইতে পাগগিয়াছ কি? * ঞ্চ যদি পারিতে, তাহ] হইলে * * 

শুধু তাহার আকাশ ও বাতাস তোমার প্রাণে বাশী বাজাইত ন1। তাহার 

প্রাণের রাগিণী তোমার বাশরীতে প্র।ণময় সুরের রূপ ধরিয়। দেখা দিত। নুরের" 

আবীর হাওয়ায় হানিতে হইত না1। তাহার তীব্র বেদনা আকাশ ফাটাইয়' 

ফুকারিয়। উঠিত। নকল করিয়া এমন নাক।ল হইতে হইত না। জীবন আপনি. 

তোমাদের কাছে ধরা দিত। সাহিত্য ও জীবনে কখন ছলন। চলে না। জীবন 

লইয়া আজ সাহিত্যের বাজারে ষে খেলা করিতেছ, এ খেল। নয়; নবযৌবনের, 

দর্পের লীল1 নয় ; ইহ বিল।তী ০০009%খ, জীবনের সঙ্গে প্রাণের ছলা। 

[ বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭ ] 



৪ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

বলিয়া বিশ হাঁজারে একজন করিয়া বাঙ্গালীরও একশ বছরের 

মধ্যে এই প্রহমন দেখিবার সুযোগ হয় নাই। আজ অন্থুকরণ 

ও প্রহসন যুগের অস্তে রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণের সাধনা ও সিদ্ধিতে 

আবার বাঙ্গালীর লুপ্ত ধারায় বান ডাকিয়াছে। শাত্ত- 

বৈধচবের বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র, নবযুগোপযোগী সার্বভৌম সময় 

আবার দেখা দিয়াছে। ধর্মের আসরে ইংরাজী বক্তৃতা প্রায় 

বন্ধ। দক্ষিণেশ্বর ও গেণ্ারিয়ায়__পশ্চিম ও পূর্ধ্ববঙ্গে আবার 

আসন হইয়াছিল, গাঁজনের ঢাক ও সংকীর্তনের মুদঙ্গ আবার 

বাজিয়া উঠিতেছে। শাক্ত ও বৈষ্ণবের ধারায় আবার শতদল 

বিকশিত হইয়াছে। বাঙ্গালীর গানের ধারায়_আবার তার 

হারাণো সুরব_নব বৈচিত্র্যে নব রূপে দেখ! দিবে। আর 

বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ হইতেই তাহার জন্ম হইবে। সাধক 

আসিয়াছিলেন, -সিদ্ধিলাভ হইয়াছে । এইবার সুর ও রূপ 

আসিবে-আদিতেছে। (১) তাই তোমাদের এই বিশ্বের 

প্রলাপে দৃকপাত করিবার অবসর আমাদের নাই । 

বাঙ্গালার প্রাণের ধারায় রামপ্রসাদ ও তাহার পরবর্তী 

যুগের কবি-ওয়ালাদের গানের ধারার কথা আমি বলিতে 
পপ আপস ++ | পাপী পাশপাশি তপ৬৮ পেশী সপ পাপ পিপ

ি হি সস জন 

(১) কে) “আমি মরিয়া ছা হইব, কিন্ত আম।র দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের 

কবিা-মন্দিরে আমি যাহাকে বাজ।ল] কবিতার প্রাণ বলিলাম, আবার তাহা রই 

প্রতিষ্ঠ। হইবে। আমি দেখিব না, কিন্তু সেই গৌরবের আভাস আমার প্রাণকে 

উজ্জল কবিয়। দিতেছে | আ।মি দেন চক্ষে সব স্পট দেখিতে গাইতেছি। দুরাগত 

সঙ্গীতের নায় এট মহা! মিলন-মন্দিরের পনি আমার কাঁণের ভিহর দিয়] প্রাণে 

প্রাণে প্রকেশ করিতেছে)” (কবিতার কথা ) 
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চাহিয়াছিলাম। (১) পর্ববত-বন্ধুর উপল-বিষম ভেদ করিয়! 

প্রাণের স্বরূপ হইতে যে নদী বাহির হহইয়াছে-যাহার তীরে 

তীরে মন্দিরচুড়া, শ্যাম তরু-বীথির উপর মাথা” জাগাইয়া 
আকাশ স্পর্শ করিবার স্পদ্ধা করিতেছে, যে মন্দিরে বসিয়! 

চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদ বাঙ্গালার অভেদাত্মক শ্যাম-শ্যামাকে 

গান শুনাইয়া! মন্তরমুগ্ধ করিয়া বাঁধিয়াছে, যে মন্দিরের নিম্নতম 

(খ) “তবে বাঙ্গাল জ।গিতেছে। দিনের নাগাল গপাইবই পাইব। আবার 

সেই বাঙ্গালা কবিতা »নিব। সে সাধক আমিবেই আমিবে। আমি হে তাহার 

আগমনীর সর শুনিতে পাইতেছি।” 
[ বাঁকীপুর অভিভ।ধণ ১৯১৬ ] 

(গ) “অন্ধকার আকাশ, আকাশে তারা নাই, দ্েশবানী অসহারপে চঞ্চল 

হইয়! উঠিয়াছে। বাহিরে ভমসাচ্ছনন অবসাদ। একদিকে এই অবূপের বিশ্ব- 
মোহে, তাহার পেক্জান নাই, তাহার ভবিষাৎ নাই, অতীত নাই--সব গিয়াছে। 

সংসার জ্বালাময়! সহজ উচ্ছঙ্খল, কোথায় বাঙ্গালার আত্মা! জাগরিত হও, 

বল--সমহ্বরে এই মন্্ “1 কর, বল এই রূপ আমার, এই গ্রাণ আমার । ব্ল 

আমার অদৃষ্ট আমিই গডিব, আমার জীবন আমিই গডিব, অ।মার সাহিত্য 

আমিই রচনা করিব। গ্রহনক্ষত্রে জো।তিক্ষের দুরাগত পদধবনি কাণে আসিতেছে, 

বাঙ্গালা এ মিথা।রূপ ভ।াগ কবিনেই করিবে। হেবাঙ্গালার সন্তান! মুখ তোল, 

সত্যকে -_জীবনকে হুপোগুণী দেব, ভাল করিয়া পরিচয় করিয়। লও, দেখ, ওই 

বিশববরঙ্গাগ ঘুরিতেছে, বিগাস ও প্রেম ঝুকের ভিতর, ভবিষ্যৎ আমাদেরই ।” 

[ বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭) 

(১) (ক) রামঠালাদের তার বাল! আবার কিছুদিন গানে ভরিয়া উঠিল। 

কবিওয়ালাদের গানে বাজনার *লী আবার মুখরিত হইয়। উঠিল। সেই যুগকে 

বাজালার গনের যুগ বগী। গতি হালে। ৃ 

রামপ্রসাদের মাহুচনে 2ঙ্!জ। দাষের কপে দেখা দিলেন। * ক 



১৬ বাঙ্গালার গীতি কবিতা! 

সোপানে দীাড়াইয়া-_তীর্ঘযাত্রী,--চণ্ীদাম ও রামপ্রসাদের 

কণ্ঠ শুনিয়৷ পাগল হইয়া'ছুটিয়া যাইতেছে, -সেই ধারা, সেই 
নদী-মাজ যেবাধা পায় পায় পাইতেছে,__তা এ শুস্থাগর্ভ 

পর্ববতপ্রমাণ বিশ্বকে একখণ্ু শুষ্ক তৃণের মত,_-তাহার প্রচণ্ড 

জলোচ্ছাসে ভাসাইয়। লইয়] যাইবেই যাইবে । 

নিধুরান বহু, হরু ঠাকুর, রূপচাদদ পক্ষী প্রভৃতি কবিওয়ালার! অসিলেন-_ 

গানে দেশ তোলপাড় হইয়। গেল। * * সে গানের যুগের অবতার সাধক 

রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের পৃষ্মে কিছুদিন যে থামিয়াছিল তাহার পর অবিরাম 

জলোচ্ছাসের মত গান আমিতে লাগিল ঞ্চ ্* এই মিঠে ভাষ! বাঙ্গালার প্রাণের, 

রাগিণী % & 
(বাঁকীপুর অভিভাষণ ১৯১৬) 

(খ) বাঙ্গীলার কবিতায় চণ্তীদ।স ও রামপ্রনাদের যুগে ক * তাহার! প্রাণের 

সঙ্গে প্রাণারামের সাক্ষাৎকার না করিয়া কোন কথ! কখনও কহেন নাই। %% 

এই রীঁপান্তর রামপ্রসদের হইয়াছিল যখন তিনি সত্য জগন্মাতাকে রূপের লীলাক়্ 

্রসতাক্ষ দেখিতেন। বাঙ্গালী জাতির খাঁটি কবি রামপ্রসাদ আর বাঙ্গালী কবির 

অর্থাটি কবি ব! মুসলমানী ধারার কবি ভারতচন্ত্র * & বাঙ্গালার খাঁটি কবি 
রামপ্রসাদ, ইহাকে অবণ্ঠ কেহ বৈষব কবিদের মধ্যে ফেলিবেন ন1। 

(বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭) 

গে) বাঙ্গালার অঙ্গনে এই একটা সুন্দর অস্ত ধারা দেখিলাম । যে 

মুসলমানী ধারার পাশে যেমন রামপ্রসাদ উঠিয়! দীড়াইয়। বাঙ্গালার প্রাণের 

শ্বোতকে বহাইয়া লইয়া গেছেন, ঠিক তেমনি রামমোহনের সময়ে কবিওয়ালার 

দল রাম বন, হরু ঠাকুর, নিতাই বৈরাগী, যজেখ্বরী প্রভৃতি বাঙ্গালার খটি কবির 

দল সেই নুরকে জাগাইয়া রাখিয়াছিল। এই কবিওয়ালাদের গানের যুগের ফথা 

আমি আর একবার বলিতে চেষ্টা করিব। কবিওয়ালাদের শেষ ভাগে ঈশ্বর গণের 

যে হী্ত রস্ তাহার কথাও কহব। 
০7 (বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭) 



শাক্ত সাহিত্য ধারায়-_রাম প্রসাদ ১৭ 

“বিশ্ব আজ বাঙ্গালার প্রাণের ধারায়, গানের ধারায় বাধ! 

হইয়া দাড়াইয়াছে। বাঙ্গালার গঠনে যদি বাঙ্গালীর প্রাণ 
থাকে,--তবে একথা আমি বিশ্বাস করি যে, বাঙ্গালীর প্রাণের 

ধারায় পাষাণ “বিশ্ব” টুকৃরা টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার 

হইবে,_-বাঙ্গালীর গানে বিশ্ব ডুবিবে। পথের বাধ! দূর ন। 

করিয়া বাঙ্গালী অগ্রসর হইবে কিরপে ? 
“বিশ্ব” সাজিবার “বিশ্ব” সাহিত্য রচিবার কথা মুখে আন 

কি করিয়া_-আমি বুঝিতে পারি না। পৃথিবীর জাতি 
সকলের উখানে নিজের স্বাতন্ত্য রক্ষা করিতে অক্ষম,_-“বিশ্ব” 

নাম মুখে আনিতে তোমাদের লঙ্জ! হয় না! ফরাসী, জাম্মীন, 

রুষ, বেলজিয়ম, নরওয়ে, স্ুইডেন-এই সমস্ত জাতির গত 
২৫।৩০ বংসরের একটা রডীন ফেনিল মাদকতাপুর্ণ সাহিত্যের 
যে খেলো ইংরাজী তঙ্জমায় রস-বৈচিত্র্ের ধাচা নকল করিয়া, 

ফেরঙ্গ . খোসায় দেশী ও বিদেশী প্রাণের যে জগ!" খিচুড়ী দেশ 

বিদেশে পরিবেষণ করিতে ধাবিত হইয়াছ__ইহা কি, কেন 

স্ষ্টি হইয়াছে ? ভাবিয়াছ-_-ইহার বুঝি কোনদিন কোন বিচার 
হইবে না? এই অদ্ভুত বিসদৃশ সুর ও রূপের একত্র সমাবেশ, 
যাহাতে রসাঙ্গসমূহ অঙ্গাঙ্গীভাবে__একত্রীভূত ও একাত্ম হয় 
নাই__হইতে পারেও না, _যাহা,-না এনা ও--ছুইয়ের 
বার; তাহাই লইয়া ফেরঙ্গের হাটে কোন্ অধম বিদৃষকের 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছে ? যাছুকর ভালুকের গলায় দড়ি 
বাঁধিয়। ভুড়ি দিয়! দিয়া তাহাকে নাচায়। এ যুগের বাঙ্গালা 

২ 



১৮ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

সাহিত্যের গলায় সেই ফাসির সূত্র ধরিয়া আছে এ ফেরঙ্গ 
বিশ্ব, ফেরঙ্গ-বিশ্বের হাতের তুড়িতে বাঙ্গালা সাহিত্যের নব 

যৌবনের দলের যে ভালুক-নাচ তাহা! আজকার বাঙ্গালাতেই 
সম্ভব। কেন ন! বাঙ্গালার কেশরী জানি না কোন্ গহনে 
আজ গা ঢাকা দিয়াছে, তাই আজ সিংহের বিচরণ-ভূমিতে 
গলায় ফেরঙ্গ ফাস বাধা অধম ভালুকের নাচ দেখিতে হইতেছে । 

লঙ্জ। হয় না মুখে “বিশ্ব নাম উচ্চারণ করিতে ? বিশ্বের 
ধুয়া ধরিয়া--যে পাশ্চাত্যের ঘরে সিঁধ কাটিতে চাও,__বাঙ্গাল! 

সাহিত্যে তাহার নকল করিয়া এত মতে হাত মক্স কর, আমি 

বলিকি একবার-- 
মশারি তুলিয়া দেখরে আপন মুখ । 

পাশ্চাত্যের এই জাল মশারি তুলিয়া একবার আপনার 
মুখ দেখ, নইলে-_ 

তুমি পরের ঘরের হিসাব কর, 
তোমার আপন ঘরে যায় যে চুরি। 

বিশ্ব ও বিশ্ব-সাহিত্য লইয়া যে এত মাতামাতি করিতেছ, 

বুঝি মনে করিয়াছ, বাঙ্গালী কোন জদ্মে বিশ্ব বলিতে কি 
বুঝায় তাহা জানে না? 

স্থূল শরীর-ব্যষ্ট,পহিতং চৈতন্যং-_অর্থাৎ এই ব্যষ্টি বা পৃথক্ 
পুথক্ শরীরে উপহিত চৈতন্য বিশ্ব নামে অভিহিত হয় । আর-_ 

এত সমষ্টপহিতং চৈতন্ং__অর্থাৎ এই স্থূল শরীর 

সমূহের সমষ্টিতে যে চৈতন্য উপস্থিত হইয়াছেন, তিনিই 
বৈশ্বানর ও বিরাট । 



শাক্ত সাহিত্য ধারায়--রামপ্রসাদ ১৯ 

যে বাঙ্গালী সাধনের দ্বারা জানিয়াছে যে “কৃষ্ণের ঘতেক 

খেলা, সর্বোত্তম নরলীলা, নরবপু তাহার ম্বরূপ”-- 

যে বাঙ্গালী গাহিয়াছে-_- 

শোন হে মানুষ ভাই, সবার উপরে 

মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই-_ 

বলিতে চাও, সেই বাঙ্গালী তাহার জীবনের সাধনায়, তাহার 

কল্পকলায়, তাহার গানের রূপাস্তরে বিশ্বের দেখ! পায় নাই ? 
যে দেশের জল বায়ুতে এই তত্ব মিশিয়া রহিয়াছে যে-_- 

“যত্র জীব তত্র শিব”_-“শিব শক্তি অভেদ"-__ 

যে বাঙ্গালী “কালে। মেঘ উদয় হল অন্তর অন্বরে” দেখিয়! 

গাহিয়াছে__ ? 
“মা আমার অন্তরে আছ, 

তোমায় কে বলে অন্তরে শ্যামা--” 

বলিতে চাও, সেই বাঙ্গালীর বিশ্ব দেখ। হয় নাই ? দেব 

বৈশ্বানর একবার প্রজ্বলিত হও। তপোবনের আবর্জনা, 

শুষ্ক তৃণ পল্লব বাতাসে মর মর করিতেছে, একবার তোমার 

পবিত্র দাহনে সমস্ত কলুষ ভস্মীভূত কর। 

চি 

.রামপ্রসাদের পর হইতেই বাঙ্গালীর এই মায়ের রূপ 

বাঙ্গালীর চক্ষু হইতে অস্তর্ধান করিয়াছে । মায়ের এই প্রতিমা 



২, বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

আবার মন্দিরে মন্দিরে গড়িবার আয়োজন হইয়াছে । “নুজলাং 

সুফলাং শস্ত শ্ামলাং” ষে মাতা, তার রূপ ধ্যান আবার কল্পিত 
হইয়াছে । সমগ্র বাঙ্গালা দেশের প্রাণে যখন স্বদেশীর এক 
নৃতন জোয়ার আসিয়াছিল, তখন সেই প্রলয় পয়োধিজলে, 
মায়ের 

“ডান হাতেতে খড়গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কা হরণ ; 

তার ছুই নয়নে ন্েহের হাসি, ললাট নেত্র অগ্নিবরণ”-__- 

এই বুপও অন্ধকারে ভড়িৎ শিখায় একদিন উল্ভাসিত 

হইয়া গিয়াছে। তথাপি এই নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের 

মাতৃমৃত্তি, আর রামপ্রসাদের মাতৃমু্তির ভাব ও রূপে পার্থক্য 

আছে। এই দুই কিছুতেই এক বস্ত নয়। পঞ্চমুণ্ডীর 

আসনে, ধ্যানস্তিমিত-লোচন সাধকের অন্তর্র্ির সম্মুখে 
বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ হইতে, বাঙ্গালীর মায়ের যে রূপ 

একদিন দেখ দিয়াছিল--. 

ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে 

গলিত চিকুর আসব আবেশে 
কে রে নীলকমল, শ্রীমুখমণ্ডল 

অদ্ধ চন্দ্র ভালে প্রকাশে-_ 

এ কার রূপ! এই ত বাঙ্গালার প্রাণের দপ ; _এই ত 

বাঙ্গালীর মায়ের রূপ । 

কোটা চন্দ্র বলকত, শ্রীমুখমণ্ডল নবনীলনীরদতন্-রুচিকে,-৮- 



শাক্ত সাহিত্য ধারায়-_রামপ্রসাদ ২১ 

কে রে,_নব নীল জলধর কায়, হায় হায়-_ 

কে রে নিজ্জনে বসিয়৷ নির্মাণ করিল । 

পদ, রক্তোৎপল জিনি 

তবে কেন রসাতলে যায় ধরণী ! 

রামপ্রসাদ বলে আমার মায়ের রক্তপল্মজিনি এই চরণ 

যুগল কোন্ বিশ্ব-শিল্পী নির্জনে বসিয়া নিম্মাণ করিল? আমার 

মায়ের এমন চরণ থাকিতে ধরণী রসাতলে যায় কেন? 

বাঙ্গালার প্রাণের এই এক রূপ, বাঙ্গালীর গানে এই এক 

স্ুর। রামপ্রসাদ বাঙ্গালার সাধনায় ও কলায় এই রূপের 

রূপান্তর ঘটাইতে পারিয়াছেন। » 

বাঙ্গালার আর .এক বরূপের কথা আপনাদিগকে আমি 

পূর্ধ্বে বলিয়াছি (১) । সেই 

থির বিজরী বরণ গৌরী 
চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি 

পরাণ সহিত মোর ! 

এই রূপের সাধনায়, জীবনে ও কাব্যে রূপান্তর ঘটাইয়াছিলেন 

চণ্ডীদাস। 

(১) “চম্পক-বরণী, হরিণ নয়নী ক 

চলে নীল শাড়ী নিঙ্গাড়ী নিঙ্গাড়ী 
পরাণ সহিত মোর ।” 

 -ইহাই বাঙ্গালা গীতি কবিতার প্রাণ। (বীকীপুর, থু ১৯১৬)। সম্প্রতি কেহ 

কেহ বলিতেছেন এইটি চণ্ডীদাসের পদ নয়। পরস্ত রামগোপাল দাসের রচিত ।-. 
সম্পাদক । 
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বাঙ্গালার গানে এই ছুই রূপেরই রূপান্তর হইয়াছে । এই 
দুই রূপই এক বাঙ্গালার প্রাণ হইতেই £জম্মিয়াছে ।/ শান্ত ও 
বৈষ্ণব-_-একই প্রাণের রস-বৈচিত্র্যের বূপ-বৈচিত্র্য মাত্র। 

একই প্রাণের স্বরূপ হইতে ইহাদের জনম বলিয়া-_-ইহার৷ 
অভেদাত্মক। চণ্তীদাস বাঙ্গালার কান্তভাব লইয়া তাহার 

কাব্যের রূপাস্তরে তাহাকে ভাগবত সত্যে উপনীত করিয়াছেন । 

রামপ্রসাদ বাঙ্গালার মাতৃভাব লইয়। তাহাকেও কাব্যের সেই 
শেষ পরিণতিতে পৌছাইয়৷ দিয়াছেন ! 

প্রসাদ বলে, “মাতৃভাবে আমি তত্ব করি ধারে, সে ভাব 

লোভে পরম যোগী, যোগ*করে যুগ যুগান্তরে |” 

বাঙ্গালার গীতি কবিতার ইতিহাসে--বৈষঞ্কব কবিতার 

যেমন একটি ধার! বহিয়। গিয়াছে--শাক্ত কবিতারও তেমনই 
একট ধারা প্রবাতিত আছে । বৈষ্ণব গীতি কবিতার ধারার 

কথ! আমি বলিয়াছি (১), শান্ত কবিতার ধারাও আমি 

ইঙ্গিত করিয়াছিলাম (২), হয়ত পরিফ্াররূপে বলিতে পারি 

নাই । রামপ্রসাদ মাতৃভাবে তত্ব করিয়া যাহাকে মনোষন্ত্রে 

বাগ করিয়! হৃদিপদ্মে নাচাইয়া গিয়াছেন, যে এলোকেশীকে 

(১) মুঙ্গীগঞ্জ--১৯১৪ খ্বঃ। বাকীপুর, ১৯১৬ খ্বঃ। বগুড়া, ১৯১৭ খ্বঃ। 

(২) “সেই অন্ধকারের মধোই রামপ্রসাদ আসিলেন। কিন্তু তাহার মধো 

আবার মুকুন্দরাম, কাশীরাম, ঘনরাম, রামেখর বাঙ্গাল।র কাব্যের ধারাকে অস্তদিকে 

পুষ্ট রুণিয়াছিলেন। & * 

রামপ্রসার্দের কালী কীর্তন ও রামপ্রনার্দের যে গান তাহার তুলন। হয় না। 

$ * বাঙ্গীলী জাতির খাটি কবি রামপ্রসাদ। * * 
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হৃদয়ে ধরিয়। “গয়া গঙ্গা কাশী” বৃথা মনে করিয়াছেন,--ভক্তি 

পথের সাধক হইয়া সেই ষড়-দর্শনের “অন্ধগুলা”কে গালি দিয়া 
শুধু তর্ক দ্বারা ব্রহ্ম নিরূপণের কথ। “দঁতোর হাসি” বলিয়া 

উপহাস করিয়াছেন, পঞ্চমুণ্তীর আসনে বসিয়া-_-“ম! বিরাজেন 

সর্ধ্বঘটে”--এই বিশ্বতত্ব তার-ন্বরে রটিয়া গিয়াছেন, বাঙ্গালী 
হইয়া নিজেকে “ব্রহ্মময়ীর ব্যাটা” জ্ঞানে ব্রন্মাগডকে গোম্পদ 
তুল্য ভাবিয়! ভ্রক্ষেপ করেন নাই,--“মায়াতীত নিজে মায়! 

উপাসন1 হেতু কায়া”--“সেই তিমিরে তিমির হরা” ব্রজ্মময়ী 

মাকে আজ বাঙ্গালার “অন্ধ আখি” দেখিতে পায়না সত্য, 

__কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের অতীতের ছুই তিন শতাব্দীর , 
অন্ধকারে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে দেখা যাইবে যে, রামপ্রসাদের 
এই-_ 

“ঢল ঢল জলদবরণী”'-_ 

এই--*শোভিত শোণিত ধারা মেঘে সৌদামিনী--” 
বাঙ্গালীর কত দিনের কত যুগের জীধার অতীতকে আলো 

* % তাহার পর রামপ্রসাদের গান আমরা কয়ভাগে ভাগ করিতে পারি। 

কালী কীর্তন, শিব সঙ্গীত, কৃষ্ণ সঙ্গীত ও তত্ব সঙ্গীত। রামপ্রসাদ তাহা ছাড়। 

বিচ্যানুন্দর ও অন্তান্ত অনেক রচনা করিয়াছিলেন । বাঙ্গালার গীতি কবিতার 

এই স্বিতীয় পল্লবে আমর। রামপ্রসাদের যুগের সঙ্গে পরিচিত হইতে চেষ্টা করিব। 

এাজু গৌনাই, র।মছ্ুলাল, কমলাকান্ত প্রভৃতি সকলেই রামপ্রসাদকেই অনুসরণ 

করিয়াছেন।” ৃ 

(বগুড়া, ১৯১৭ খঃ ) 
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করিয়া আছে । রামপ্রসাদের অতীতের তিন তিনটি (১) 

শতাব্দীর যবনিকা একে এক উত্তোলন করিলে দেখা যাইবে". 

সে দিনের বাঙ্গালী কবির ধ্যানে-_এই মাতৃমৃত্তি কিরূপে প্রকট 

হইয়াছিল-_ 

--ভৈরবী ভীমা লোচন বিশাল। 

কাতি খপূর হাতে, গলে মুণ্ডমাল ॥ 

হাম হাম করিয়া আমার ধরে কেশ। 

চৌষট্রি যোগিনী সঙ্গে ভয়ঙ্কর বেশ ॥ 

১। কবি কঙ্কণের জন্মভারিণ নির্দিষ্ট নাই। ১৫৩৭ এঃ দীনেশ বাবু কবিকল্কণের 

জন্মত্তারিথ অনুমান করিয়াছেন । ১৫৭৫ খুঃ কবিকম্কণ তাহার গ্রন্থ লিখিতে আরম্ত 

করিয়া ১১।১২ বৎসরে তাহা সম্পূর্ণ করেন। সেই সময় মাননিংহ বঙ্গ দেশের শীসন- 

কর্তী ছিলেন।-সম্পাদক। 

“্ধনা রাজা মানসিংহ, বিষুপদানুজে ভূঙ্গ, গৌর বঙ্গ উৎকল অধিপ। অবন্মী 

রাজার কালে প্রজার পাপের ফলে খিলাৎ পায় মানুদ সরিফ |” * % 

ক “শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিত । সেইকালে দিল গীত হুরের বনিত ॥” 

অর্থাৎ ১৫৫৭ থঃ চত্তী আদেশ দিলেন । (বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য, ডাঃ দীনেশ সেন) 

১৭৫৯ থঃ রামপ্রসাদ মহারাজ কৃষচন্দ্রকে গান শুনাইয়াছিলেন। প্রবাদ আছে 

সিরাজউদ্দৌলাকেও রামপ্রসাদ গান শুনাইয়াছিলেন। হুতরাং তাহ! পলাশী যুদ্ধের 

অর্থাৎ ১৭৫৭ খ্ঠ পূর্বের হইবে। 
কবিকন্কণের কাবা স্ষ্টি হইতে (১৫৮৯ থ: ) রামপ্রসাদের কাবা হষ্টি (১৭৫৯ থঃ) 

মধ্যে ১০ বৎনর কাল আমরা পাই । পুর! ছুই শভাবদীও নহে। 

ভবে যে এখানে তিনটি শতাবী লেখ। হইয়াছে তাহা! ষোড়শ, সপ্তদশ ও অষ্টাদশ 

এইরূপ তিনটি শতাব্দী গণনায় হইবে। নতুবা বৎসর গণনায় ইহা তিন শতাব্দী 

অথে ৩** বঞসর হইতে পারে না। ১৭* বৎসর বা ইহার কাছাকাছি ইইতে 

পারে ।- সম্পাদক । 
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পিঠে লম্ববান তার শোভে জটাভার। 

শঙ্ঘের কুগ্ুল কানে ভীষণ আকার ॥ 
পরিধান সবাকার লোহিত বসন । 

বাকসন। কুল যেন ছুপাটি দশন ॥ 
বিভূতি ভূষণ শোভে সবাকার গায় । 

চৌদ্দিকে যোগিনীগণ নাচিয়। বেড়ায় ॥ 
গজ ঘোড়া কাটি পীয়ে রুধিরের পানা। 

নাচায়ে অবনি তলে প্রেত ভূত দানা ॥ 

মড়ার আভড়ী কেহ করিয়া উত্তরী । 

অন্গুলীতে আরোপণ স্কেশ কুশাঙ্গুরী ॥ 

তিলক করয়ে দানা হাড়ের চন্দনে | 

তর্পণ করেন নব কপাল ভাজনে ॥ 

কবিকস্কণের এই ন্বপ্ন- বাঙ্গালীর সাহিত্যের ধারার যে 

স্মৃতিকে বহন করিয়৷ আনিয়াছে_-একদিন রামপ্রসাদের গার্ঠদ 

তাহারই চরম বিকাশ আমরা দেখিয়াছি । কবিকম্কণ গীত 

রচনা! করেন নাই, কাজেই গীতি কবিতার ধারায় তাহার 

কাব্যের আলোচনা আমি করিব না। চণ্ডীর উপাখ্যান ব্রত 

লইয়। যে সমস্ত বাঙ্গালী কবি কাব্য রচনা করিয়া গিয়াছেন,__ 

তাহাদের মধ্যে মুকুন্দরামের নিকট কাহার খণ কত, তাহার 

পরিমাণ না করিয়! শুধু এই মাত্র বলিব যে, মুকুন্দরামের 

কবি প্রতিভায় বাঙ্গালীর গৃহস্থালী বাঙ্গালীর সমাজ--বাঙ্গালীর- 

চরিত্র বিশ্লেষণ--এক কথায় বাঙ্গালার রূপ ও রস যেরূপ 
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নিখুত অঙ্কিত হইয়াছে--আর কোন কবির তুলিকা সেই 
অসাধা সাধন করিতে পারে নাই। গীতি কবিতার ন হইলেও 

মুঙ্কুন্দরাম শাক্ত সাহিত্যের একজন প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাসম্পন 
কবি (১) শাক্ত সাহিত্যের গীতি কবিতার ধারার সহিত 

মুকুন্দরামের এই স্থ্টি ওতপ্রোত ভাবে জড়িত । 
সপ ০ পপি পদ পাশা শশী শিতলিসদ 

(৬১) পরলোকগত বাজনারায়ণ বস্তু হহাশয় লিখিয়।ছেন,-'কবিকঙ্কণ 

নিঃসংশয়রূপে বাঙ্গাল! ভাষার সর্বপ্রধান কবি । কি মানব স্বভাব পরিজ্ঞান, কি 

বাহ জগন্বর্ননানৈপুধা, কি করুণ রসের উদ্দীপন। শক্তি, কি শুকল্পন1, সকল বিষয়েই 

তিনি অদ্বিতীয়। যদ্দি তাহার মানবস্বভাব পরিজ্ঞানের বিশেষ দৃষ্টান্ত দেখিতে 

চাও তবে যেস্থলে অন্গুরীয় ভাঙ্গাঁথবার জন্ত বণিকের নিকট কালকেতুর গমন 

বর্ণিত আছে, সেই স্থান পাঠ কর। য্দিতাহার বাহ জগদ্র্পনানৈপুণা বিশেষরূপে 

দেখিতে চাও, তবে তাহার বর্ণিত কলিঙ্গায় ঝড় বৃষ্টর বর্ণন ও মগরায়ও এ ঘটনার 

বর্ন পাঠ কর। যদি তহার করণ রস উদ্দীপন শন্তির বিশেষ পরিচয় পাইতে 

চাও, তবে ধনপতির কার। মোচন কালে আক্ষেপ উত্তি পাঠ কর। যদ্দি এই 

তিন গুণের একত্র মিশ্রণ দেখিতে চ।ও, তবে কালীদহের কমলে কামিনী কর্তৃক 

করিগ্রাস ও উদগীরণ ব্যাপ।র বর্ণন এবং যে স্থানে পাত্রমিত্র সভাসদ্ লইয়া পশুরাজ 

সিংহের বার দিয়। বসা বণিত আছে, সেই স্থান পাঠ কর। এই ছুই স্থলে মূকুন্দরাম 

স্থকল্পনা শক্তির পরাকাষ্ঠ। প্রদশন করিগাছেন। বিশেষতঃ প্রতিভা বিষয়ে তিনি 

বাঙ্গাল। ভাষ।র অদ্বিতীয় কবি। ভারতচন্ত্র তাঁহার অনেক স্থলে অনুকরণ 

করিয়াছেন। অনেক গুলে ভারতচন্ত্র কবিকঞ্কণের ছায়ামাত্র। ক্গ & ভারতচন্দ্রের 

অনেক স্থানের ভাব পারসী ও সংস্কৃত হইতে নীত। এসিয়া বা ইয়োরোপ খণ্ডের 

এমন কোন কবি নাই যে, তাঁহাকে মাইকেল মধুশুদন অনুকরণ কয়েন নাই । 

্বকপোল রচন। শভ্ভি বিষয়ে মোট। ধুতি ও উড়াণি পরিধানকারী রাজ। কুণ্চন্ত্র 

রায়ের সঁপভ্য সভাসদ্ ভারতচন্জর এবং কোট পেন্টালুন পরিধানকারী মাইকেল 

মধূহপদন-কে জিঠিয়াছেন, তাহার সন্দেহ নাই। কবিকম্কণের ছুইটি মনোহর লক্ষণ 
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শাক্ত সাহিত্যের ধারা অন্থদরণ করিতে করিতে হঠাৎ 

ৰাঙ্গালার এক অভূতপূর্ব ধর্ম ও সমাজ বিপ্লবের ইতিহাস 
আপনা হইতেই তাহার বিচিত্র অধ্যায়গুলি মনশ্চক্ষুর সম্মুখে 
তুলিয়৷ ধরে। আমর! ভুলিতে পারি না, বাঙ্গালী একদিন 
বৌদ্ধ হইয়াছিল (১)। কে জানে কত শত বংসর ধরিয়া সমগ্র 
জাতি জগদগুরু বুদ্ধের ধর্ম ও সঙ্ঘের আশ্রয়ে সঙ্ঘবন্ধ হইয়া! 
অবস্থান করিয়াছিল! তার পর সমস্ত জাতি যখন বৌদ্ধ 

ধর্মের জীর্ণ খোলস পরিত্যাগ করিবার জন্য পাশ ফিরি 

লাগিল, তখন সেই আলোড়নের দিনের ইতিহাস খু'জিবার 

জন্য মন্দির মঠ, এমন কি মসজিদেও প্রতুতত্ববিৎকে যে বহুবার * 

আনাগোন। করিতে হইবে, তাহা নিশ্চিত । এবং বাঙ্গালার 

সাহিত্যের ধারা যিনি অদ্বেষণ করিতে ইচ্ছুক, তাহাকেও এ 
বিদুপ্ত বৌদ্ধ ধন্মের মহিমাজ্ঞাপক বহু ধ্বংসাবশেষ পরবর্তী 

আপ এ পপ পাশ স্পাশাশীগ - শশী শাল শশা শি পপ 1 এয গেলে 

এই যে, তিনি নিজে দির ছিলেন, দরিদ্র জীবন যেমন তিনি বর্ণন। করিয়াছেন, 

অন্য কোন কবি সেরূপ করিতে পারেন নাই। “দরিদ্র কবি' এই গৌরবাম্পদ উপাধি 

যেমন তিনি প্রাপ্ত হইতে পারেন, তেমন অন্ত কোন কবি প্রাপ্ত হইতে পারেন না।” 

[ বাঙ্গাল! ভাঁষ। ও সাহিত্য বিষয়ক বন্ত,তা, পৃঃ ১৩-১৫ ] 

এরাজনারায়ণ বহর মতে--ভারতচন্দ্র কৰবিকম্কণকে অনুকরণ করিয়াছেন । 

৬চিত্তরঞ্জন বলিতেছেন--রামপ্রসা্দ কবিকন্বণের কালীর ধানকে চরম পরিণতিতে, 

লইর গিয়াছেন। ইহা! নূতন কথ।। অপর কেহ বলেন নাই। সম্পাদক। 

(1) 11029 61027 60700-60906105 01 009 700100186101) 01 1381119] ছা910 

৭ 13101019. (78009) 

--[06:0050500 2 71016 নু. 7. 58860 10 11009) 30017191001) 
[86700721788 7385৮, 



২৮ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

বৈষ্ণব ও শাক্ত সাহিত্যে যে স্থায়ী চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে 

তাহাও অকুতোভয়ে স্বীকার করিতে হইবে । 
“ধর্মমঙ্গল” কাব্যগুলি ঠিক গীত বলা যাইতে পারে কিনা 

বিশেষজ্ঞরা তাহার সমাধান করিবেন। বৌদ্ধ যুগের পরবস্তী 
বাঙগালার বৈষ্ণব ও শাক্ত সাহিত্য যেরূপ স্বাতস্্য-গরিমায় 

ফুটিয়া৷ উঠাছিল-_বৌদ্ধ সাহিত্যের সেরূপ কোন উজ্জ্বল স্বতন্ত্র 
ধারা এখন আর আমাদের চক্ষে পড়ে না। (১) সে শ্রমণ 

(১) "বুদ্ধদেবের একটি সামান্য বন্দনাও প্রাচীন বঙ্গ-সাহিত্যে নাই | * ক%। 

“এমন কি পালী ও প্রাকৃতের দ্ব(রা বিশেষূপে প্রভাবাম্িত দেখিয়। খুষ্টীয় 

ব্রয়োদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণ পণ্ডিত তদীয় *'প্রাকুত চক্জিকায়' বশত ভাষাকে পৈশাচিক 

প্রাকৃতের লক্ষণাক্রান্ত বলিয়া! নির্দেশ করিয়াছেন |” 

“যে দেশের প্রয়পুক্র বৌদ্ধাচাষ্য শান্ত রক্ষিত নালন্দা বিহারের শ্রেষ্ঠতম অধ্যাপকের 

আসনে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়? সমস্ত বৌদ্ধ জগতে অনন্তস।ধারণ বঙ্গীয় প্রতিভার গৌরব 

প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন, দেই দেশ হিন্দুধশ্মের পুনরুথানে বৌদ্ধ এবং জৈনধস্মের 

প্রতি এতাদৃশ প্রতিকূলতা অবলম্বন করিল যে, তাহার সাঁহিতো উক্ত ধশ্ম প্রসঙ্গের 

জন্য কণিক1 মাত্র স্বানও ছাড়িয়া) দিতে কণ্িত তইল |” &% 

“অনেকগুলি বৌদ্ধ সংক্রান্ত পুথি বঙ্ষদেশীয় লেখকগণ ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ 

শতাবীর মধো লিখিয়াছিলেন । সেগুলি নানাস্থানে পাওয়া! গিয়াছে । চডাঁমণি 

দাস. গোবিন্দ দাস প্রভৃতি বৈষধব লেখকগণ কৃষ্ণদ।স কবিরাজের ম্যায় বৈষব ধর্ের 

শ্রেনত্ব প্রতিপাদন উপলক্ষে প্রসঙ্গক্রমে বৌদ্ধগণের কথ। উল্লেখ করিয়াছেন। চৈতন্যের 

সময়ে সপ্তগ্রাম নিবাসী জনৈক প্রসিদ্ধ সুবর্ণ বণিক বৈষ্ব ধর্শ গ্রহণ সম্বন্ধে এই 

আপত্তি উ্। পন করেন যে, যখন সমস্ত জগত দুঃখস।গরে মগ্ন, তখন তিনি নিজে 

উদ্ধার কামন। করিতে পারেন নাঁ। একথা বৌদ্ধপদিগের, প্রচলিত কৃত্তিবা সী 

রামায়ণে বৌদ্ধ, প্রভ।বের পরিচয় আছে ।” 
সাঃ ০ গ ক 
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নাই, সে বৌদ্ধ বিহার নাই, মঠ নাই,_-মন্দির মসজিদে তাহা 
আত্মগোপন করিয়াছে। বর্ণাশ্রমক্ষে সমভূম করিয়া বৌদ্ধের 
সাম্যমূলক যে সমাজ-বিষ্যাস, তাহার কোন চিহুই ত বাঙ্গালা 

আজ দেখাইতে পারে না। পরবর্তীকালে নব্য হিন্দুর পুনরুখান- 

“ঘনরামের ধশ্মমঙ্গলে দৃষ্ট হয়, রামাই পঞ্ডিত মহারাজ ধশ্পপালের সময়ে 

বর্তমান ছিলেন। রামাই পঙ্তিতকৃত ধর্ম-পু্গা পদ্ধতি পাওয়া গিয়ছে ও ইহা 

'শুন্যপূরাণ' নামে পরিচিত। তন্মধ্যে অনেক কথ।য়ই বৌদ্ধ ধশ্মের পরিফার আভাস 

আছে, যথা £-প্ধর্্মরাজ যজ্ঞ নিন্দা করে” ( নিন্দসি যজ্জবিধেরহ্হশ্রতিজাতম্ ), 

“ভ্রীধন্মদেবতা। সিংহলে বহুত সম্মান”, এতদ্বতীত রামাই পঙ্ডিতোক্ত শুন্যবাদও 

বৌদ্ধধন্্েরইে কথা। পরবর্তী কতকগুলি ধর্দরমঙ্গলে মীননাথ, গোরক্ষনাথ প্রভূতি 

কয়েকজন বৌদ্ধ মহীস্তের উল্লেখ দৃষ্ট হয়|” ॥ 
নী চে ্ ০ 

"পরবর্তী ধন্মমঙ্গল গ্রস্থগুলিতে আমর] ক্রমশঃ বৌদ্ধভাবের বিলয় ও চতীর 

মাহায্মোর কীর্তন দেখিতে পাই ।” 

দঃ সি ৮৫ 

“বৌদ্ধদ্দিগের শূন্যবাদ শুধু রাঁমাই পঙ্ডিতের পু'থিতে নহে, অপরাপর বাঙ্গীল। 

পু'খিতেও দৃষ্ট হয় । শ্রীযুক্ত রামেন্ত্রহন্দর ত্রিবেদী মহাশয় একখানি প্রাচীন 

বিদ্যান্ুন্দরের হস্তলিখিত পুঁথি হইতেও সম্প্রতি এরূপ শুন্যবাদের দৃষ্টান্ত উদ্ধত 

করিয়াছেন | 

ক রি 

“চৈতন্য ভাগবতে উল্লিখিত আছে--“যোগীপাল গোঁপীলাল মহীপাল গীত। ইহ! 

শুনিতে যে লোক আনন্দিত |” 

(৮) শুন্যপুরাণ-- 

(২) কানুন্ডট বিরচিত চৌধ্যাচৌধ্য বিনিশ্চন্ন | 

(৩) মাণিকচাদের গান । 
রা ও রত 



২৩৩ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

যুগের এক বিষম ভেদমূলক জাতিবিভাগের সমাজ বিন্যাস 

আমরা পাইলাম । সে বর্ণাশ্রম আর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিল 

না-সে বৌদ্ধের সাম্যবাদও রহিল না। তাই পরবর্তী 
বাঙ্গালা সাহিত্যে শাক্ত বৈষ্বের ধারায়, বৌদ্ধ সাহিত্যের 

£]1) 1049) 0100 19100108415), 17015001701 08], 02709 170 711)7)9%, 
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13890811500 2110. 02810519190 701) 06105 291201006 07110010115 09 

ন010010. 00007195200. 102061005,+ 

10৮01811179 14016 01 1001001)9, 1১ 227, 

'ইতিহ।সে পাওয়া যায়, প্রনিদ্ধ অতীশ (দীপঙ্কর) একাদশ শতাব্দীতে তন 

ন্ত্রা্দির চচ্চায় নিযুক্ত ছিলেন,-বৌদ্ধগণ শেষ সময়ে তাস্ত্রিক অনুষ্ঠান অবলম্বন 

করিয়াছিলেন । এই তন্ত্রমন্ত্রের প্রভাব মাণিকচীর্দের ও গোবিন্দচন্ত্রের গানে বিশেষ 

দৃ হইবে। হাড়ি সিদ্ধ! ইন্দ্রকে ডাকিয়া_পথ প্রস্তুত করিতেছেন, অগ্নরাদ্দিগকে 

অনব্যণরন প্রস্তৃত করিতে আদেশ দ্িতেছেন, অথচ তিনি জাতিতে চগ্ডল।” 
% * % 

গোবিন্দচন্দ্র রাজার গান। 

ডাক ও খনার বচন। 

ময়নামতীর গন । 

গোরক্ষ বিজয় | 

( বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ডাঃ দীনেশচন্ত্র সেন) 
্ ঙ রঙ সং 

ডাক্তার গ্রীয়ারসন সাহেবের প্রচারিত “ময়নামতীর গান,” ছুল্পভ মল্লিক বিরচিত 

“গ্রোবিন্দচন্ছের গীত,” শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর মহাশয় সংগৃহীত “ময়নামতীর গাথা,” ভবানী 

দাস রচিত “ময়নামতীর পুঁথি,” আবদুল স্ুকুর মোহাদ্ধদ কৃত “ময়নামতীর গান,” 

সহদেব চক্রবর্তীর “ধন্মমঙ্গল,” শ্যামদাস সেনের “মীনচেতন,” এবং এই “গোরক্ষ 

বিজয্প,” একই শ্রেণীর গ্রস্থ। রামাই পণ্ডিতের *শৃন্য পুরাণ”কেও কতকটা এই 

শ্রেণীর অন্তর্গত করা যাইতে পারে। এই সবপ্রত্যেক গ্রস্থই নাথ ধর্মের ও ধর্শ 
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স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য রক্ষাঁ পায় নাই। যেমন মন্দিরে মসজিদে 

বৌদ্ধ মঠ লুকাইয়।৷ আছে, ভেদবাদী সমাজ-বিন্টাসের সঙ্গে সঙ্গে 
বৈষ্ণব ও শান্তের সাম্যমূলক সমাজগঠনের আদর্শ আছে, 
তেমনি বৌদ্ধ যুগের পরবর্তী শাক্ত ও বৈষুবের সাহিত্যে বৌদ্ধ 

টিটি সপ শশা স্পা সপাপাপিশীপাশি াশীশী্া তি লি জপ 
পপি শশা শী পপপেশীীপাপিপ্পপ্পীপশ পপ স্পা 

সি 

পুর প্রসঙ্গ লইয়া বিরচিত হইয়াছে। স্মতরাং প্রত্যেকেরই সহিত প্রত্যেকের 

অল্পবিস্তর সম্পর্ক বিদ্যমান দেখিতে পাওয়। যায়। “ময়নামতীর গান” অনিত্ে 

রাজ। গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনীর সঙ্গে গোরক্ষনাথ ও হাড়িকার প্রসঙ্গ দেখ। যায়। 

“গোরক্ষ বিজয়ে” মীননাথের পতন ও শিষ্য গোরক্ষনাপগ কক তাহার পুনরুদ্ধার 

কাহিনী বিবৃত হইয়াছে । উহা নাখধম্মের একখানি প্রধান উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ | 

ইহা হইতে বাঙ্গালার তৎকালীন সমাজ, ধর্খু, ভাষা! ও ইতিহাসের অনেক কথ! 

জানিতে পার যাঁয়।” 
[ 0. 2-9 গোধক্ষ বিজয় 1) আবছুল করিম |] 

“বাঙ্গালার গীতিকাধা ষে কখন কোন আগ্িম উধায় ফুটিতে আঁরস্ত করিল, 

আমি জানি না। গুনিয়াছি, সন্ধ্যাভাষায় লিখিত পুরাতন বৌদ্ধ দৌহায় তাহার 

উন্মেষ দেখিতে প।ওয়। যায় ॥” 

[ মুন্সীগঞ্জ, ১৯১৪ থুঃ] 
“আমার মনে হয়, যে ওউ সন্ধা-ভাষার বৌদ্ধ সহজিয়ার পদ হইতে চতীদাসের 

রাগাত্সিকা পর্দের মধ্যে কালের বিপুল প্রভাব আছে; অনেক ভাঙ্। গড়ার ভিতর 

দিয়! না যাইলে ভাষার ছাদ ও রীতি যাহা চতীদাসে ফুটিয়াছে, তাহা হইতেই 

পারেনা |” 

[ বগুড়া, ১৯১৭ থঃ] 

বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাসে বৌদ্ধ সাহিত্যের ধারা ধারাবাহিকরূপে এ পযা্ত 

ফেহই আলোচনা করেন নাউ । বৈষ্ণব সাহিত্যের ধারা যে ভাবে আলোচিত 

হইয়াছে বৌদ্ধ সাহিত্যের ধার নিশ্চয়ই মে ভাবে আলোচিত হয় নাই । ধশুমঙ্গল 

কাধ্যগুলি বৌদ্ধ ধণ্ের অনেক চিঙ্গই ধারণ করিয়া আছে । প্রথম ধধর্শমঙ্গল' কবে 

রচিত হইয়াছিল তাহাঠিক ন! জানিতে পারিলেও অধুনা আবিদ্ত প্রান সবগুলি 
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সাহিত্যের লুপ্তপ্রায় ধারা লুক্কায়িত আছে। ধ্ধর্মমমঙ্গল” 

কাব্যগুলি বৌদ্ধ সাহিত্যে লুপ্তধারার ছুই একটি ফেনা মাত্র। 
পরবর্তীকালে রূপাস্তরে কি করিয়া এ লুপ্তধারা বৈষ্ব ও 

শাক্ত সাহিত্যকে পুষ্ট করিয়াছে, তাহা একদিন অবশ্যই কেহ 

অন্ধকার হইতে তুলিয়া দেখাইবেন । ্ধন্মমঙ্গল” কাব্যের 

ধারার সর্বশেষ কবি সহদেেব চক্রব্ডা (১) কিরূপে ক্রমে 

কাব্যের বিষয়গুলি বৌদ্ধের “্ধর্্মঠাকুর" হইতে হিন্দুর দেব 
দেবীতে রূপান্তরিত করিয়াছেন তা স্৮ঃ$ দেখিতে পাওয়৷ যায়। 

এই কাব্যে-- 

“শরণ লইন্ু, জগত জননী ও রার্গ। চরণে তোর 
ভব জলধিতে অনুকুল হইতে, কে আর আছয়ে মোর ? 

ধর্দবমঙ্গলই' খুব অল্পদিনের মধো যে লেখা হইয়াছে, তা সকলেই জানেন। ১৭শ 

শতাব্দীর শেষ ২৫৩০ বৎসরে আর ১৮শ শতাব্দীর 'প”মাদ্ধ অর্থ।ৎ পলাশীর যুদ্ধের 

অল্প কিছু পূর্বব পয্স্ত-ধশ্মমঙ্গল” কাব্যগুলির যুগ -অবিসম্বাদিতরূপে নির্দেশ করা 

যায়। এই কালের মধ্যে হঠাৎ এই ক।বাগুলি পর পর কেন দেখ! দিল ত। আমরা 

এখন পধ্যন্ত ভাবিয়। দেখি নাই। তবে কি খেঞব ধারার পরে শাক্ত ধারার 

পুনরুখানের পূর্বেব আবার নব বৌদ্ধ ধারার পুনরভ্রুখান হইয়াছিল? দেশবদ্ধু 

চিত্তরঞ্জন এই বিস্তৃত বৌদ্ধ ধারার প্রতি আমাদের দৃ্ি আঁকর্ণ করিয়। গিয়াছেন। 
আশা, কেহ কালে এই ধারা ধরিয়া! গবেষণা করিবেন, করিয়া বাঙ্গাল। সাহিত্যের 

ইতিহাসকে পরিপুষ্ট করিবেন।-- সম্পাদক । 

(১) “সহদেব চক্রবর্তী হুগলী জেলার বালীগড় পরগণাধীন রাধানগর গ্রামে জন্ম 

গ্রহণ করেন। ১৭৪৯ খ্ুঃ ৪ঠ1 চৈত্র কালুরায় নামক দেবতার স্বপ্লাদেশ লাঁভ করিয়। 

ধর্মমঙ্গল' রচন। আরম্ভ করেন।”--(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ডাঃ দীনেশ সেন )-- 

[ ১৭৩৫ থু£হইবে। ১৭৪০ খু? গণনায় ভূল হয়।--সম্পাদক। ] 
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দুপ্ধক শিশু, দোষ করে রোষ না করয়ে মায় । 

যদি ব৷ রুষিবে পড়িয়া কাদিব, ধরিয়া ও রাঙ্গা পায় ॥ 
হরি-হর ব্রহ্মা ও পদ পুজয়ে, তাহে কি বলিব আমি । 

বিপদ সাগরে-_-তনয় ফুকারে, বুঝিয়া যা কর তুমি ॥৮« 
সহদেবের ধন্মমঙগলের এই সরল প্রাণস্পশী ভাষায় ষে 

ভাব প্রকাশ পাইয়াছে তাহাকেই কি আমরা রামপ্রসাদের 

কাব্যের রূপান্তরের পুর্ববাভাস বলিয়া ধরিয়! লইতে পারি ন। ? 
বৌদ্ধ সাহিত্য কি করিয়া কালে শাক্ত সাহিতো আত্মবিসজ্জন 

করিয়াছে, ইহ কি তাহারই একটা দৃষ্টান্ত নয়? (১) 
শিবের প্রসঙ্গ লইয়া বাঙ্জাল। সাহিত্যে যে সমস্ত কাব্য 

টিউব স্পা ৮ পাটা? তি স্পা শশী শশী ্ীশীশীশীশ ৮ শট শালী শশী টি নি তব 

০১) সহদেব চক্রবস্তীর ধম্মমঙগল, ঘনরাম প্রভৃতি কবির কাব্যানুকরণ নহে, 

উহ।র বিষয় স্বতন্থ। নানাবিধ দেবদেবার উপাখ্যান দ্বারা সংশোধিত করিতে চেষ্টা 

করিলেও কবি মূল বৌদ্ধ উপাখ্যানগুলি একেবারে পর।ভূত করিতে পারেন নাই। 

হর-পার্বতীর বিবাহ কথার অতি সান্নিধ্যে ক।লুপা, হাড়িপা, মীননাথ, গোরক্ষনাথ, 

চৌরঙ্গী প্রভৃতি বৌদ্ধ সাধুগণের কাহিনী স্থান প।ইয়াছে। হরিশ্চন্ত্র, লুইচন্দ্র, ভূমিচন্্র, 
জাজপুরবাসী রাঁমাই পণ্ডিতের কথা, জাঁজপুরনিবাসী ব্রাহ্গণগণের “ধঙ্গুদ্বেষ” প্রভৃতি 

নানা প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ধন্ধের রূপান্তর ও কৃত্রিম হিন্দুবেশ সুচিত হইবে; এই পুস্তকে 

রামাই পগ্ডিতের পদ্ধতির কথ! উল্লিখিত আছে, 

“এ তিন ভূবন মাঝে শ্রীধর্দ্ের পুজা] আছে, 

রামাই করিল ঘর ভরা |” 

ধর্দ-সেবক ডোম জাতির নিধ্য(তনও বৌদ্ধ প্রনঙ্গ বলিয়। চিহ্নিত করা যায়।% কবি 

এই »ধর্ম দেবের” প্রচার উপলক্ষ্যে হিন্দু দেব-দেবীগণের বিধ্ধি কীর্তিকলাপ বর্ণন 

করিয়াছেন ।” 

(বঙ্গভাষা ও সাহিত্য । ডাঃ দীনেশ সেন) 
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রচিত হইয়াছে, “শিবশক্তি অভেদাত্বক” বলিয়া আমি সেই সমস্ত 

শিবায়ন কাব্যগুলিকেও "শান্ত সাহিত্যের অন্তর্ুক্ত বলিতে 
ইচ্ছা করি। গীতি শাখার ইহাও একটি ধার।। খুঁজিলে 

কাব্যাংশ ইহাতে একেবারে মিলে না এমন নয়। ষোড়শ ও 

সপ্তদশ শতাব্দী ছাড়িয়া যখন আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝা- 
মাঝি আসিয়া পড়ি, তখন ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের সহিত 

যুগপৎ আমাদের সাক্ষাংলাভ ঘটে। 

৩) 

ভারতচন্দ্রকে আমি শাক্ত সাহিত্যের ধারাতে রাখিয়াই 

দেখিতে চাই। ভারতচন্দ্রে গীতি-কবিতা আছে সত্য, তবে 

তাহাতে শক্তি-সাধনার গান অতি অল্প। নাই বলিলেও চলে । 

যাহারা বাঙ্গাল সাহিত্যের আধুনিক ইতিহাস লিখিয়াছেন, 
তাহার] ভারতচন্দ্র ও তদনুগামীদের হস্তে হিন্দুর দেবদেবীর 

নানারপ অশ্লীল আচরণে বড় ক্ষুপ্ন হইয়া, দেবদেবী-বিরোধী 

_ রাজা রামমোহনের আবির্ভাবকে অবশ্যস্তাবী বলিয়া বর্ণনা 

করিয়াছেন। (১) সাহিত্যিকের ষড়যন্ত্রে পড়িয়া যদি, 

(১) ভারতচন্দ্রী বিগ্যানুন্দরের আদর্শে যে কয়েকখানা কাব্য লিখিত 

হইয়াছিল, তন্মধ্যে--“চন্দ্রকান্ত” কালীকৃঙ্চ দাসের “কা মিনীকুমীর” এবং রসিকতন্তর 

রায়ের “জীবনতার1”--* * ইহাদের রচনা এত অল্লীল ঘে উহা পাঠে স্বয়ং ভারতচন্ত্রও 

লজ্জিত হইতেন। শুধু কঠোর সমালোচন। করিয়। নিবৃত্ত হইলে উক্ত কাব্য 

লেখকগণের যথোচিত শাস্তি হয় না, তাহারা নৈতিক আদালতের বেত্রাঘাত যোগ/। 
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অপাপবিদ্ধ দেবদেবীগণ গহিত অশ্লীল আচরণে প্রবৃত্ত হন, 
তবে পরিতাপের বিষয় সন্দেহ কি! “কিন্ত হতভাগ্য দেবদেবী- 

দের জন্য আর একটা! ধর্ম ও সমাঁজ সংস্কারের আখড়া খুলিবার 
ব্যবস্থা করিলেই ত চলিত। একেবারে যে কালাপাহাড়ী মুদ্গর 

রামমোহন তাহাদের বিরুদ্ধে চালাইলেন-__তাহাতে ভ্রষ্ট দেব- 

দেবীদের চরিত্র সংশোধনের কোনও বূপ সুব্যবস্থা না করিয়! 

তাহাদিগকে একেবারে প্রাণে মারা বড়ই নিষ্ঠুর কার্য হইয়াছে 
বলিয়৷ মনে হয় । 

কিন্তু ভারতচন্দ্র ত বাঙ্গালীর সাধনাঙ্গের কবি নন। রাজ- 

সভায় রাজভোগে ভোৌগায়তন-পুষ্ট-দেহ কবি, অতুলন শব্দ- 

ঝঙ্কারের কবি,--বাঙ্গালার গাহ্স্থ্য ও সমাজ-জীবনের ধারা 
হইতে দূরে, _মুসলমানী বিলাসের আওতায় কবি, অষ্টাদশ 
শতাব্দীর বাঙ্গালীর সাধনাও ভারতচন্দ্রে স্বর ও রূপ পায় 

নাই । সেই সাধনাঙ্গের কবি__রামপ্রসাদ, রামপ্রসাদের গানের 

রূপাস্তরে (১) শিব-শক্তি যেরূপ কল্পকলায় ও তত্বাঙ্গে রূপা- 

এই তিনখানি কাব্যই,.কালী নামের মাহাত্ম্য কীভিত আছে। কালী নামের সঙ্গে 
সংঅব হেতু আমাদিগের বৃদ্ধগণ এই সব পুস্তকের শূঙ্গার রসের মধোও আধ্যাত্মিক 
তত্ব দেখিয়াছেন--এবং প্রণিপাত পুর৫সর নিষাম ধন্্থ পিপাসার সহিত উপাখ্যান 
ভাগ পাঠ করিয়াছেন । দেবদেবীগণ যখন এইভাবে পাপের আবরণ হইয়া 
দাড়াইয়াছিলেন, তথন পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিতে মহাপুরুষ রাম- 
মোহনের আগমনের সময় হইয়াছিল, সন্দেহ নাই । 

( বঙ্গভাষা ও সাহিত্য-ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন) 

(১) পরামপ্রসাদের জীবনে রূপান্তর হইয়াছিল। তাহার হথষ্টিও তাহারই 
প্রমাণ ।” € চিত্তরঞ্জন, রূপান্তরের কথা । ১৯১৭ থ:)। 



৩৬ বাঙজালার গীতি কবিত। 

স্তরিত হইয়াছেন,--সেই মাতৃভাবের সাধনায়_-কোন্ এঁতি- 
হাসিক অশ্লীলতার গন্ধ পাইলেন ? যদি তা! ন1 পাইয়। থাকেন, 

-আর রামপ্রসাদের কালী সাধনায় যদি সিদ্ধিলাভ অসম্ভব 

বিবেচিত না হইয়। থাকে,--তবে রামপ্রসাদের কালীর রূপ-_- 

ধ্যান ও নামজপ,-_বাঙ্গালীর ছাড়িবার কি হেতু বা প্রয়োজন 

ছিল? রামমোহনের__ দেবদেবীমুত্তি-বিদ্বেষ,_রামগ্রসাদের 
মৃন্তি সাধনার পাশে কি অনাবশ্যক এবং অনুচিত স্পদ্ধা ও 
দান্ভিকতা নয়? রামমোহনের আগমনের অন্য যে প্রয়োজনই 
থাক, -ভারতচন্্ই যদি রামমোহনের আবির্ভাবের কারণ হন, 
তবে রামপ্রসাদ সত্বেও তাহার আবির্ভাবের কোন হেতু খু'জিয়া 
পায়] ছক্ষর হইবে । আর ভারতচন্দ্রে কি অশ্লীলতা ছাড়া আর 

কোন গন্ধই পাওয়া যায় না? কি তীব্র আন্রণশক্তি! আমি 

শিবশক্তি তত্বের একটি গান ভারতচন্দ্র হইতে উদ্ধার করিতেছি-- 

ভব সংসার ভিতরে ভব ভবানী বিহরে 

ভূতময় দেহ নবদ্বার গেহ 

নরনারী কলেবরে। 

গুণাতীত হয়ে নানাগুণ লয়ে 

দোহে নানা! কেলি করে। 

উত্তম অধম স্থাবর জঙ্গম 

সব জীবের অন্তরে । 

_ চেতনাচেতনে মিলি ছুইজনে 

| দেহী দেহরূপে চরে। 
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অভেদ হইয়া ভেদ প্রকাশিয়। 

একি করে চরাছরে । 

পাইয়াছে টের কি করে এ ফের 

কবি রায় গুণাকরে । 

কবি রায় গুণাকর বলিতেছেন যে, তিনি নিশ্চিত মনে টের 

পাইয়াছেন যে--ভব আর ভবানী-অভেদাত্বা হইয়াই ভেদ 

প্রকাশ করিয়াছেন--গুণাভীত হইয়। ও নান! গুণ লইর়|, চেতন 

অচেতনে, স্থাবর জঙ্গমে, নরনারী কলেবরে, সমস্ত জীবের 

অন্তরে,_উন্তম অধম নিক্র্িচারে,- সমগ্র বিশ্ব চরাঁচিরে--র্দোহে 

নানা কেলি” করিতেছেন। এই বিশ্বস্থষ্টি শিব আর শক্তির 
কেলি প্রস্তত। এই “কলি' শব্দটির ভিতরে যদি কোন 

সাহিত্যের ইতিহাস লেখক কোন কিছু গন্ধ পান তবে আমরা 

নাচার। বাঙ্গালার বৈষ্ব বলিয়াছেন-_ 

রূপ দেখি আপনার, কুষ্ণের হেল চমৎকার 
আস্বাদিতে মনে উঠে কাম-_ 

কাজেই সমগ্র বৈষ্ণব পদাবলী কামায়ন ! বাঙ্গালার শাক্ত 
বলিলেন যে, “মূলাধারে সহত্রারে বসির। ম। আমার 

« * * হংস সনে 

হংসীরূপে করে রমণ 1 

কাজেই সমগ্র শিব ও শ্যামা সঙ্গীত কামশানস্ত্র ! শাক্ত ও বেঞ্চব 

ছাড়িয়া, প্রকৃতির উপর পুরুষের বীক্ষণ, যদি ছুরবীণ লইয়া 

নিরীক্ষণ করা যায়, তবে তাহাও বড় আশাপ্রদ মনে হইবে না। 



৩৮ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

অমন যে বেদান্তের ব্রহ্ম, মায়ার সহিত তাহার সংস্পর্শ টাও 
খুব নিরাপদ নহে । কাজেই বলিতে হয়,-_ 

“বল মা তারা দাড়াই কোথ। ?” 
হাজার বছরের প্রাচীন বৌদ্ধ দোহা ও গানে সরুহ যে ভণিত| 
করিয়। গিয়াছেন তাহ। এই £ 

জামে কাম, ন। কামে জাম 

সরুহ ভণতি অচিন্ত্য সোধাম । 

জনম হইতে কাম, না কাম হইতে জনন (১) সক্হ ধলেন, 
যে সে ধাম অচিন্ত্য। সেই অচিন্তা ধামের খবর যাহাদের 

কাছে পৌছায় না, তাহাদের রা জাতির আজনন সাধন 
লইয়া, সাহিত্য লইয়া! এই বাচালত। ও ধুষ্টভাকে প্রশ্রয় না 

দিলেই কি নয়? ভারতচন্দ্রের কারার দিল রান- 

মোহনের শ্রীলত!কে ? প্রসঙ্গ না ভোলাই ভাল, তুলিলেই কে 

জানে কি গরল উঠবে? আমর! বাঙ্গালীর শাক্ত সাহিত্যের 

ইতিহাসের ধারায়,_এইরূপ নাঁন। বিচিত্র এতিহাসিক আবেষ্টন 
ও পরিবেষ্টনৈর মধ্যে রামপ্রসাদের গীতি কবিভার অমির়। 
পৌছিলাম। 

(১) মহমহোপাধ্যায় পণ্ডিত আ্রীভরপ্রমাদ শাস্বী মহাশষ অন্করাপ অনুনাদ 

করিয়াছেন । ভাহার অনুনাৰ এইরূপ £--সঞুহ বলে, জন্ম হইছে কর্ধু হয়, কি 
কন্ধ হইতে জন্ম ভয়, সে কণা স্থির করা যোগাদিগের পক্ষে অচিগ্তনীয়।” পণ্ডিত 

হরপ্রসাদদ কামকে কম্প বলিযা অনুবাদ করিয়াছেন । স্পগুতঃই দেখ যায়, দেশকু 
চিত্ররঞ্জন 'এই অনুবাদ গ্রহণ করিভেছেন না। (বৌদ্ধ গান ও দৌহ।। মুগবন্ধ 
৯ পৃঃ)। সম্পাদক । 
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রামপ্রসাদের গানের মন্দিরে প্রবেশ করিবার পথে এ যুগের 
বাঙ্গালীর পক্ষে কতকগুলি বাধা আছে । নাম, রূপকে মিথ্যা 

বলিয়। উড়াইয়! দিবার-_-একটা অছিল।__শিক্ষিত বাঙ্গালীর 

মনকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই পাইঘ়। বসিয়াছে। যে 
চরম অদ্বৈতজ্ঞানে নাম, রূপ মিথ্য। প্রতিভাত হয়,__-প্রতি- 

ভাসিক ও ব্যবহারিক সত্বা লুপ্ত হয়--সে অদ্বৈতজ্ঞানে, সে 

অদ্বৈত সমাধিতে ডুবিয়। যে ইংরাজী-নবিশ বাঙ্গালী নাম, রূপকে 

মিথ্য। ভাবিরাছে,আমি তা মনে করি না। পরম্পরাগত যে 

নাম জপ ও রূপ ধ্যানের মধ্য দিয়। বাঙ্গালা ধন্ম সাধনার পথে 

অগ্রসর হইয়াছে”-এঁ ফেরঙ্গ যুগের বিকৃত আদর্শে সাধনবভ্রষ্ট 

বাঙ্গালী, অনাচারী হইয়া, যে দাযিত্বহীন অধান্মে ব। পরধর্থ 

গ! ভাসাইয়াছে, বাঙ্গালার চিরন্তন নাম-রূপের নজ্জনে আমি 
তাহারই পরিচয় পাইতেছি । কাজেই রামপ্রসাদের গানের 

মন্দিরে বাঙ্গালার চিরন্তন সাধন-ভ্র্ট ফেরঙ্গ-বাঁজালী, আজ 

প্রবেশ করিবে কোন্ পথে ? 

এক অতি বীভৎস উলঙ্গিনী রমণী মূত্তির নাম জপে ও রূপ 
ধ্যানে, আজ ইংরাজী জানে এমন কয়জন বাল্গলীকে হাতে 

পার ধরিয়া রাজী করান যাইতে পারে আমি জানি না। (:) 

(১) 511100101770000 06 00010800070 1100710 ুলা] 7) 000 9৫] 

1000 1:৮0 0117 11110010569 10066075200 10781)197851085]1517011)5009 

80160711101) 0 2, 11701505 100 008) 0569 0170500020৭ 011১6417519 

1)01010 1015 050৭ 3০১০1010660 1010 সহ 909 12001700) 0189 017061001955 

£)0 (150 2010510071008]) 0109 51001705 0€ 0700990) 5010000958 2710 000010165, 
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অথচ ইহারাই-_রামপ্রসাদের সাধনার ও কল্পকলার--একমাত্র 
অভ্রানস্ত মলিনাথ ! ৃ 

এই কালী নামের পশ্চাতে,_-এই হর-হৃদ্বাসী সর্বনাশী, 

বিবসন।, এলোকেশীর রূপের পশ্চাতে,_এমন একট। জ্ঞান 

বিজ্ঞান মিশ্রিত আছে--যাহাকে ফেরঙ্গ যুগের পুর্বে বাঙ্গালী 

জন্ম সত্তবেই বুঝিতে পারিত। কিন্তু আজ আর তা হয় না। 

একশ বহরে এই তফাৎ দাড়াইয়াছে। শুধুকি সেজ্ঞান নাই? 
যে ভাবের ভাবুক হইলে রামপ্রসাদের গীতি মন্দিরে প্রবেশের 

অধিকার জন্মিতে পারে, সে ভাবের কণামাত্রও আমরা! আজ 

দাখী করিতে পারি না। এই অজ্ঞানে, অভাবে,_এমন কি 

মনে কত কুভাব পর্যান্ত লইয়া আমরা জগতের একজন শ্রেষ্ঠ 
সাধকের (১) গানের মন্দিরে প্রবেশের পথে দাড়াইয়াছি। 

এই মন্দিরে নানা কোঠ। আছে, সর্বশেষ মণিকোঠা আছে । 

17) 6100 00511091512] ছা01৭0)1]) 01 10019, 15 01000 000118171)088 01 (00 

7011105516 1011)0, 0৮100019501) 0৮ 051 তোশুলড 01001661100 01100 

11601100111) 0৮ 21101819110) তো 00012106051 8109 5078 010101005 

[901)10.৮, , 1106 00119500190 31817191511, 777 21920, 09 4১0707 

251081)261) 0200520)1)1071)21), 

উপরে উদ্ধত অংশকু চিত্তরঞ্নকে প্রবন্ধ লিখিবার সময় পাঠ করিয়া শুনান 

হইয়াছিল। সম্পাদক । 

(১) শরামপ্রসাদের শবলাধন, চিভাসাধন, শক্তিসাধন, মহাশঙ্খের মালা, 

বিশ্বমূল, পঞ্চমুণ্ড প্রভৃতি আসনের জ্বলন্ত প্রমাণ এখনও দেদীপামান 1” 
| [ রামপ্রসাদ। প্রীঅতুলচন্ত্র মুখোপাধ্যয় । পৃঃ ৬৮ ] 
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লোকে বলে একাধিক (১) রামপ্রসাদ ছিল, তাহাদের গান 

একসঙ্গে মিলিয়। মিশিয়া গিয়াছে |, আমি এই কিংবদন্তী 

স্মরণে রাখিয়। সমস্ত গানগুলি যতবার খোঁজাপাতা করিয়াছি, 

ততবারই একভন শিল্পীর হাতের নিদর্শনই পাইয়াছি। যদি 

তামার ভ্রম ভউর| থাকে, আশ! করি দয] করিয়া, কেহ আমার 

(১) 'রাঁমপদাদেব নামে প্রচলিত সমস্ত সঙ্গী হই সে কবিরগ্গন রামপ্রসাদের 

রচিত হাতা আমরা বছিতে চাহি না) রামগরদ!দ, প্রনাদ, দ্বিল গামপ্রসাদ, দীন 

রাঁমপ্রনাদ, িষক প্রসাদ, রামগসদ দাস প্রতি ভণিহাযৃক্ত প্রপাঁদী স্ররে 

বিরচিত নক গাল গে কবিন্টানের পববণী কেন মাড় সাধক কবির ভাবপ্রন্থত 

তাহা ভাম্রা৪ আশ্বীকার করি না। কিন্তুগনেব শেমেদ্বিজ বামপ্রমাদ ভণিতা 

আছে বলিয়াউ যে তাহ। নৈদ্য বনি র'মপ্রস।দ সেনের রচিত নহে এরূপ সিদ্ধান্তের 

আমর] পক্ষপ!তী নহি |” ক % 

| বামপ্রসদ। শাজ্ভুলচ্দ্র নুখোপাধায়।  পুঃ ২৫০] 

ক ক % “হবে ত্রাণ বংশ সন্তুত অনা কোন রানপ্রনাদ কবিরঠীনের অনুকরণে 

শ্বয়ং গ্রাস।দী তরে গান ব।ধিং1 অথবা কবিধগ্রনেব গানের দীন রামপ্রলাদ ভণিতা 

পরিবর্তন করিয়। 'দ্িজ রামপ্রনাদ”" ভিত স"মোগে জগন্মাতার নিকট আক্মনিবেদন 

করিয়াছেন কিন] তাভ1 শ্বিরভ।বে নিদ্ধীরণ করিব।ব উপায় নাউ ।” 

[বামগ্রসাদ। শ্রাঅভলচন্র খুখেপাধায়। পু2২৫১] 

“বিদ্য।পতি চতীদ[সেরও আনেক পদ ভণিতব গু ভাম।র পরিবর্তনে অন্তের নামে 

প্রচারিত হইয়[ছে, পক্ষান্তরে অন্মোর রচিত পদ ও ভ।বও ভ।যার মাধুষ্যে বিদ্যাপতি 

চণ্ডীদাসের গন বলিয়! গৃহীত হইয়।ছে, বঙ্গের সঙ্গীত সাহিহোর ইতিহাস বিষয়ে 

ব।হাদের সামানা অভিজ্ঞতা আছে তাহারাও একথ! অবগত আছেন । অভিনিবেশ 

সহকারে রামপ্রসাদের নামে প্রচলিত পদগুলি পাঠ করিলে প্রনানী সঙ্গীত সম্বন্ধেও 

কণকট? উত্ত ভাবের ধারণ! জন্মে ।” 

[রামপ্রসাদ। শীঅহুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় পৃঃ২৫১ ] 
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এই ভ্রম দূর করিয়া দিবেন। এই গানগুলিতে একজন শিল্পীর 
হাত দেখা গেলেও ইহার রচনা সৌষ্ঠবে, ইহার ভাবের ক্রমিক 
উৎকর্ষতার মধ্যে একট সাধক-জীবনেব বৈচিত্রময় ইতিহাস 

অতি সহজেই চক্ষে পড়ে ।, 

“পুর্ববঙ্গে চিনষপুরে রাসপ্রস।দ ব্রার নামে জনৈক সাধক ছিলেন এবং 

তিনি প্রসাদী কবে গান গাতিতেন, এই প্রবাদ বাধা তহতে নিনি "দি বামপ্রসার 
ভণিতাযুন্ত পদ গুলি রচন। কারয়াছেন' এপ অি-বিশামপুএক অন্থমান ও যুঙ্িমঙগ 

বলিয়া মনে হয় না ।” 

[ রামপ্রসাদ। এ্জহুল্চন্দ বুদোপাধা।য় । প্রঃ ২৫২ ] 

“রামপ্রনাদ বর্গচারীর গুতস্ক অবস্থ।য় রামপ্রস।দ নাম কেন যেথাকিবে তাত। 

বুঝিতে পারলাম না। মওাগাজ রামকেন সঙ্গে স্ামগনাপ থে চিনিখপুরের 

রামপ্রসাদ বর্নীচারী নভে তাত। উহাখের পানের 

(সামপ্রনাদ | আগভুনচন্র পবা বন | পৃঃ ৩৫৯) 

“বৈদ।জ।তীয় সেন রামগ্রনাদের বিজ পানগ্রানাদ হণিত। প্রযোলে যদি আম্মা 

| 728৮ 
পর ত৩০৬০ এশা থ2 তয় পা পস্পী 

ভিমান প্রকাশ পাষ, সংসাপাএমত্যাগা বনধিভঙের নাম বিচংণশীল ব্রঙ্গচাবী 

রামপ্রসাদ নিজকে ছিদ্র বিয়া আঅভিভিত করিলে বেন তে আাঁহমানের ভাব বক 

হইবে ন। হাহ আংযদের ধারণার ৩1৯1” 

(রামপ্রস।দ । শ্রামতুলচচ্্র এখোপাধ্যায় ) পু ২৫৩) 

“কবিরঞন রমপ্রসদ্ কোন কেন সঙ্গীতে দ্বিজ শের বাবহার করিয়ছেন 

কিনা, ইহা একটি গুরুতর প্রশ্ন । কারণ, বে সকল সঙ্গীতে 'দ্বিগ” ভণিত। আছে, 

দে সকল এপেক্ষাবুত লঘু ভাবাস্ক। কিপ্তধ কবি রামপ্রসাদের সঙ্গীত সকল 

অহীব গভীর ভাবাজ্সক। ঙঈ্গ * বৈচ্যেনও উপনয়ন ও গায়আীত5 অধিকার অ।ছে । 

কবিরগ্রন তাহ। হইতেই আপগন।কে "দ্বজ” ঝলিয়।ছেন। তণ যৌবহনর উদ্ধহ্যবশে 

হয়ত প্রসাদ এইরূপ শব্দ ব্যনহ।র করিয়া থাকিতে পারেন ।” | 

(রাঁমপ্রসাদ্। শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥ পুহ ২৩২০৪) 
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আমি মোটামুটি হিসাবে, বহু খণস্তর ও বিভাগ মুছিয়! 
দিয়া, মাত্র ছুইটি শ্রেণীতে রামপ্রসাদের গানগুলিকে সন্নিবেশ 

করিতে চাই । একশ্রেণীর গান সাধনের সময় রচিত, আর 

এক শ্রেণীর গান--সিদ্ধি বা সমাধির অবস্থায় রচিত! অবশ্য 

সাধন হইতে সিদ্ধির পথে যে সমস্ত গান রচিত, তাহ! 

নিঃসন্দেহে আর এক তৃতীর শেদীতে পর্যবসিত কর। যাইতে 

পারে। (১) কিন্ত ভাবের নুনাধিক তৌল করিয়া সেগুলিকে 

হয় সাধন! কিন্ব। সিদ্ধির কোঠার গানের মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া, 

নিপুণ সমালোচনা ন। হইলেও, কবির উপর নিতান্ত অবিচার 
হইবে না। 

রামপ্রসাঁদের গানে কৃত্রিম লিপিচাতুষধ্য কম। ভারতচন্দ্র 

হইতে এইখানে তাহার পার্থক্য! তথাপি চরিত্র বিশ্রেষণে, 
পপ ০ পপ পা সপ এ পাস্প্পাাপিপাীপাথ। জপ িপাসপিপপেসপা তি সত পাশপাশি পশাপা ৩ শিপ সপপপীপিপপিসপিসপাপস্প্সিপাপশ | শশী শা স্পাশাশাশী 2 ০ 

একাধিক চণ্খদ।সের মত, একাধিক রামপ্রস।দ ঠিলেন কি না, এবং বিভিন্ন 

ভণিতার অগ্তরালে বিভিন্ন কবি, না, একজন কবি ছিলেন, - এই প্লকমের সমন্ত। 

দ্বার! যে আমর সম্প্রঠি আর্ত হইয়।ছি, তাহাই দেখাইণাঁর জন্য উপরের অংশগুলি 

উদ্ধত করা হইল মাত্র। সম্পাদক । 

(১) “তাহার পর রামপ্রমার্দেরগান আমর] কয়ভাগেভাগ করিতে পারি । 

কালীকীর্তন, শিবসঙ্গীত, কুষ্টনঙ্গীত ও তহ্বনঙ্গীত। রামপ্রনাদ তাহ। ছাড়া বিদ্কা- 

সুন্দর ও অন্যানা অনেক রচন। করিয়।ছিলেন। বাঙ্গালার গাঁত কবিতার এই 

দ্বিতীয় পল্লবে আমর রামপ্রসাদের যুগের সঙ্গে পরিচিত হইতে চেষ্টা! করিব । 

আজুগেমাই, রামছ্ুলাল, কমলাকান্ত প্রতি সকলে রামপ্রসাদকেই অন্ুনরণ 

করিয়াছেন” 

( চিন্তরঞ্তন বগুড়া, ১৯১৭ থু) 
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ভারতচন্দ্র হইতে রামপ্রসাদের ক্ষমতা কম ত কিছুতেই নয়, 
চাই কি বেশীও ভইতে' পারে। (১)! রামপ্রসাদে সংস্কৃত ও 

মুসলমানী প্রভাব, বিশেষতঃ বৈষ্ণব প্রভাব স্পষ্টই লক্ষিত হয়; 

কিন্তু ভাবে ও প্রকাশে, রূপে ও স্বরে রামপ্রসাদ অভিনব, 

অনুপম, অদ্ধিতীয়। মনসার ভাসান, চণ্ডীর গান প্রভৃতিতে 

কালীর মাহান্্য যে বাঙ্গালী শুনিয়। আসিয়াছে, সেই বাঙ্গালী 

রামপ্রসাদের প্রসাদী-সঙ্গীতে জগজ্জননীর সহিত এমন এক 

আধ্যাত্মিক যোগ স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল, যাহা সত্যই 
বাঙ্গাপীকে এক আধ্যাত্বিক রাজ্যে বিচরণ করিবার অধিকারী 

করিয়া গিয়াছে ।: 

(১) ভারতচন্দ্র-জন্ম ১৭১২ খঃ অনুমান (?), মৃত ১৭৬৯ খুঃ। 

রামপ্রসাদ-জন্ম ১৭১৮-২৩ খুঃ অনুমান (1), মৃত্যু? 

(ক)--(ভাব5চন্ত্রের) “অন্নদ।মঙ্গলের অন্গত বিদ্যাস্ন্দরের রচনা কবিরপগীন 

বিদ্যান্রন্দরের রচন। অপেক্ষা অনেক মধুর, অনেক চাভুষ্য-সম্পন্ন ও অনেক উৎকৃষ্ট |” 

(৬রামগতি স্যায়রত্ব রচিত বাঙ্গীল! ভাষা ও বাঙ্গাল! সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব-- 

পুঃ ১৬৯) | 

“রামপ্রসাদ ভারতচঞ্জের সম-সাময়িক হইলেও ইহ।কে ( রামপ্রসাদকে ) আমরা 

মধ্যকালের শেষে, এবং ভারতচন্দ্রকে ইদ।নীন্তন কালের প্রথমে স্থান দিলাম__ 

নচেৎ ইহাদ্দিগকে একস্বানে বসাইলেই চলিত।” (৬রামগতি ন্যায়রত্ব-বাঙ্গাল। 

ভাষা ও বাঙ্গাল। সহিন্র বিষয়ক প্রস্তাব--পৃঃ ১৬৯ ) 

(খ) “ভারতচন্দ্র জন্ম ১৭১২ খুঃ অনুমান (), মৃত ১৭৬০ খুঃ। রামপ্রসাদ 

জন্ম ১৭১৮-২৩ ৎ; অনুমান (€?), মৃত্যু--1” 

“্রামপ্রসাদ বিদ্যাহন্দরের ভাষাকে অলঙ্কার পরাইয় সুন্দরী করিতে ষ্ট! 

করিয়াছেন। ভারতচন্ত্র সেই সব অলঙ্কার লইয়। ভাষাকে সাজাইয়াছেন। একটু 
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ভারতচন্দ্রের মত ছন্দের গতি-বিন্তাস, শব্দের বঙ্কার রাম- 

প্রসাদে নাই। কবিতায় বুদ্ধির খেলা যুক্তির মারপ্যাচ ইহাতে 
কম। অবিচারে লোক-রুচির সমর্থন, রাজান্ুগ্রহের মোহ ও 

মাদকতা, আত্মাবমানন। এ কিছুই রামপ্রসাদে ছিল না। ভারত- 

চন্দ্রে ছিল। ভারতচন্দ্র হইতে আমর প্রথমেই রামপ্রসাদের 

স্বাতন্ত্রা, গীতি কেশরীর রাজসভ1 হইতে দূরে পল্লী প্রান্তে 

নিজ্জন গরিমায় আত্মপ্রতিষ্ঠ। দেখিতে পাই! (১) 
পে পপি লপাপ্পী পাপ পাপ শাপছ শা? ৮ পাশাপেশীসীপ্পশ শীত পাপী পপি পাপা পপ সপ ও শপপপাাপশ পাশাপাশি 

সাধারণ সৌন্দ্যা বোধের অভাবে রামপ্রসাদের বিরাট চেষ্টা পণ্ড হইয়। গিয়ছে। 

সেই পওশ্রমের শ্শানে অদ্য ভ।রতচন্দ্রের ষশোমন্দির উতিত হইয়াছে |” ( বঙ্গভ।ষা 

ও সাহিত্য ইভিহাস। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন।) 

উপরে উদ্ধাত মতবাদে পরবর্তী লেখক তাহার পূর্বববস্তীকে (মায় অগ্ুম।নমূলক 

জন্ম মৃত্যু তারিখ সহ) অনুকরণ করিয়া একমত হইয়ছেন। কিন্ত দেশবগু চিত্তরপ্রন 

বাঙ্গাল সাহিত্যের খ্যাতনামা এই ছুই ইতিহাস লেখক হইতে এক্ষেত্রে ভিন্ন, এমন 

কি বিপরীত মতবাদ প্রচ।র করিয়া গিয়াছেন। সাহিত্যসেবিগণ এই বিভিন্ন 

মতবাদ বিচার করিবেন। আমি শুধু দেশবন্ধুর মতের যে স্বাতস্ত্, তাহারই উপর 

দৃষ্টি আকর্মণ করিতেছি মাত্র । দেশবন্ধু বলিতেছেন-_ 

(১) ভারতচন্ত্রের লিপিচাতুধ্য কৃত্রিম । রামপ্রসাদে কৃত্রিমতা কম । 

(২) রামপ্রসদের মানব-চরিত্র বিশ্লেষণের ক্ষমতা-ভারতচন্দ্র হইতে কম নয়। 

বেশী হইতে পারে। 

দেশবন্ধুর এই অভিনব সমালোচন। ও নূতন মতবাদ তাহার মুখে কথা প্রসঙ্গে 

আমি বহুব!র শুনিয়[ছি, ইহ তাহার স্চিগ্িত মত।- সম্পাদক । 

(১) মহারাজ কৃষচন্দত্র মধ্যে মধ্যে বায়ু সেবনের জন্য কুমারহট্ট আনিতেন। 

একদ। সেখ।নে আসিয়া রামপ্রসাদের গান শুনিয়] মুগ্ধ হন। এবং তাহাকে ভাঁরত- 

চলর মতই সভাঁকবি করিবার ইচ্ছ। প্রকাশ করেন। রামপ্রসাঁদ তাহাতে অস্বীকৃত 

হুন। তথাপি মহারাজ কৃষচন্দ্রের প্রীত্যর্থ রামপ্রলাদ বিদ্যাহন্দর গ্রন্থ প্রথম প্রণয়ন 
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করেন। এবং কৃষ্চন্্রকেই তাহ] উপহার প্রদান করেন। কুঞ্চন্ত্র রামপ্রসদকে 

কবিরঞ্ন উপাধি প্রদ!ন করিয়াছিলেন এবং ১১৬৫ সালে ১৪ বিঘা নিম্কর ভূমি দান 

করিয়াছিলেন। “গড় আবাদি জঙ্গল ভূমি আবাদ করিয়! পুজ পৌত্রাদি ক্রমে 

ভোগ দখল করিতে থাক ।” ১১৬৫ সাল ১৭৫৯ খুঃ পলাশীর যুদ্ধের ২ বৎসর পর 

হইবে। তখন মুশিদাবদের সিংহাসনে ক্লাইবের অধীনে মিরজাফর নবাব নিযুক্ত 

হইয়।ছেন। রামপ্রনাদ এক মহা সঙ্কটপূর্ণ পরিবর্তন যুগের কবি। যদি (১৭১৮-২৩ 

খঃ মধ্যে) রামপ্রসাদের জন্ম হইয়া থাকে, তবে ১৭৫৭ 4 পলাশী যুদ্ধের সময় 
তাহার বয়ক্রম ৩৪-৩৯ বৎসর মধ্যে হইবে। পল।শীর যুদ্ধের ঝটিকা উহার মনকে 

আলোড়িত করিয়াছিল ইহ| নিশ্চিত। তাহার কাব্য-সুষ্টিতে কি ইহার কোন 

নিদর্শন নাই ?--সম্পাদক । 



রামগ্রসাদের মানসিক বিক!শের বিভিন্ন স্তর 

দ্বিতীয় পল্লব 

| রামপ্রসাঁদ 'একজন সাধক ছিলেন - তাভার সাধনাই তাহার কাব্যে 
ও গানে আন্মপ্রকাশ করিয়াছে ।__কালী মু্তির ধ্যান বাঙ্গালী জাতির 
একটি বিশেষ সাধনা ৷ বাঙ্গালীর একটি বিশেষ সাধনা, রামপ্রসাদের 

জীবনে ও কাব্যে ফ্টিয়া উঠিয়াছে। রামপ্রসাঁদ ও ভারতচন্দ্রের তুলনা-_ 

রামপ্রসাদের সাধক জীবন এবং সেই সঙ্গে তাহার গানের বিভিন্ধ 

স্তর। রামপ্রসাদের গাঁনের মূলতত্ব এই £- বিশ্বের আদি অন্তে স্থাষটি 

প্রবাহে ঘা কিছু ঘটিতেছে তা সমস্তই বাঁজীকরের মেয়ে, তার শ্যামা মায়ের 

নাচ। এই বিশ্ব-নৃতাই কালীর নৃত্য ৷ বিশ্বের সকল বৈচিত্র্যই এই 
নৃত্যের ছন্দে গ্রথিত। ধন্ম অধন্ম, সুখ চুঃখ, পাপ পুণ্য, সমস্তই মায়ের 

নৃত্যের তালে তালে জাগিয়াছে। ইহার একটা পাঁপ আর একটি পুণ্য, 

এইরূপ পৃথক করিয়া রাঁমপ্রসাঁদ দেখেন নাই। এইখানেই শান্ত ও 

বৈষ্ণবের দার্শনিক দৃষ্টি একই প্রকাঁর উদাঁর। এইখানেই শীক্ত ও 
বৈষ্ণব বাঙ্গীলার একই প্রাণ হইতে জন্মিয়াছে তাহার প্রমাণ পাওয়া 
যায়। 

রামপ্রসাঁদই বিশ্বকবি-কেননা তাহার কাব্যে ও সাঁধনায় যিনি 
বিশ্বব্ন্ধাগু-ব্যাপিনী তিনি প্রকাশ পাইয়াছেন। ইংরেজ আগমনের 
ুর্ব্বে বাঙ্গালীর বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়াও বাঙ্গালার কবি বিশ্বকবি হইতে 
পারিয়াছেন। 
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বাঙ্গালীর গানে দেহতত্ব-মূলক এক শ্রেণীর গান চণ্ীদাসেও আছে, 

রামপ্রসাদেও আছে। দেহ শয়তানের, আর আত্মা ভগবানের, ইহা 

খুষ্টান পাদ্রীদের কথা, ইহা বাঙ্গালীর সাধনার কথা নয়। শীক্তেরও নয়, 
বৈষ্বেরও নয় । দেহতত্বের গান চত্তীদাসেও আছে, রামপ্রসাদেও 

আছে। কারণ; বাঁ্জালার একই স্বরূপ হইতে ইহাদের জন্ম। শাক্ত ও 

বৈষ্বের ঘন্দের কথাই আমরা শুনিরাছি, কিন্ত দৃষ্টি করিলে দেখা যাইবে, 

বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ শান্ত ও বৈষ্ণব ছুই নহেঃ এক । ] 

সাধন সময়ে রাম প্রনাদ যে সমস্ত গান রচন1] করিয়াছিলেন 

_-তাহাতে ভোগায়তন দেহের জন্য অনিত্য সুখ বাসনা 

পরিত্যাগ করিয়।-_প্রথম নামে রুচি আনিবার জন্য কতমতে 

চেষ্ট। করিয়াছিলেন । 

রামপ্রসাদ মনকে প্রথমেই বুঝাইয়াছিলেন--যে ওরে মন, 

যদি অভয়পদে বাস! লবে, তা হলে অনিত্য স্থখের আশ। তুমি 
ছাড়। 

মন করো না সুখের আশা, 

যদি অভয় পদে লবে বাসা । 

হয়ে ধন্ম তনয় ত্যাজে আলয় 

বনে গমন হেরে পাশা । 

হয়ে দেবের দেব সদ্বিবেচক তেইতো। 

শিবের দৈন্য দশ] । 
রঃ 

& সঃ 

সে যে ছুঃখী দাসে দয়। বাসে 

ও মন সুখের আশা বড় কস! । 
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হরিষে বিষাদ আছে মন, 

ক'রোনা এ কথায় গোঁসা 

ওরে সুখেই ছুঃখ, দুঃখেই সখ 

ডাকের কথা (১) আছে ভাষা । 
সপ লি সস সপ সত সস শপ পাই রি সপ পপ সা শা পি শশা শপ এ জীপ শপ সে ল্ 8এ 

(১) ডাক ও খনার বচন £--(ক) এই সকল বচন বচনার সময 

যুদ্ধদেবের প্রভাব বঙ্গদেশ হইতে উৎপাটিত হইয়[ছিল বলিয়। বোধ ত্য ন1। 

(খ) এই সব বচন মানিকট।দের গান হইউতেও অনেক পুর্ব বলিয়া 

বোধ ক্য়। 

(গ) খন।র বচনের প্রচলন অত্যন্ত অধিক, এই জন্য কালক্রমে ত।হাদের 

ভাষ! ক্রমশ: সহজ হইয়া গিয়ছে ; কিন্তু ড।(কের বচন শুতদুর প্রটারিত হয় নাই, 

এই জনা সেগুলি ভাষ।র প্রাচীনতা অনেকাংশে রক্ষা করিয়াছে। 

(ঘ) ডাক নামক জনৈক গোপ “ডাকের বচন" প্রণয়ন করিয়াছেন বলয়; 

কথিত আছে । 

(ড৬) ডাক ও খন। ছুর্ভেদ্য অন্ধকার জাল হইতে জ্ঞান রশি বিকিরণ করিতে- 

ছেন। ক্গ * ক এইসব বচনে কবিত্ব কিছুই নই, উহার কঙ্কালসার সতা। ভা 

উহ্াা্দিগকে সাঙ্স।ইয়। বাহির করে নাই । 

(চ) খন ও ডাকের বচন দুইরূপ সামগ্রী । খনা কৃষক ও গ্রহচাধোর নভি'র। 

ডাকের বচনে জোো।তিষ ও ন্গেত্রতত্বের কথা আছে নতা, কিন্ত তাহাতে মানবচরিত্রের 

ব্যাথ্যা বেশী । 

(ছ) ডাকের কথার নমূন। ৫. 

১1 বলেডাক এই সংসার 

আপনা মইলে কিসের আর 

এখানে 'ডাক' চার্বাক মতাবলম্বী | বিদেোন্সাদ তরঙ্সিনী বলেন যে, বৌদ্ধের! 

এক সময়ে চার্বধাক মতাবলম্বী হইয়/ছিলেন। 

২। ঘরে আগ বাইরে বাধে 

অল্প কেশ ফুলাইয়। বাধে || 



৫০ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

চণ্তীদাস বলিয়াছেন, “নুখ দুঃখ ছুটী ভাই ।” রামপ্রসাদ 

বলিলেন, “মুখেই দুঃখ, ছুঃখেই সুখ |” বিভিন্ন সাধনপথে 

অন্তবৃষ্টিতে সেই একই অন্থুভূতিতে যে বাঙ্গালার সাধকেরা 
উপনীত হইয়াছিলেন ইহা তাহার প্রমাণ। 

রামপ্রসাদ গৃহত্যাগী সন্যাসী ছিলেন না। স্ত্রী (২) পুত 

লইয়া তিনি সংসারী ছিলেন। তাহার অবস্থা খুব সচ্ছল ছিল 

না! তিনি অভিমান করিয়। জগজ্জননীকে কত ভৎসন! 

করিবাছেন। বলিয়াছেন যে মায়ের দয়াময়ী নাম একেবারেই 

মিথ্যা, নইলে-__ 
পপ শপ শা শা ৪ ০ শা পন্ড বা ক একতা জল শিপ ৮ পাপী শা 

ঘন ঘন চায় উলটি ঘাড় 

ডাক বলে এ নারী ঘর উদ্গার। 

৮০ 
শপ নিয়র পোথরি দুরে যাঁয়। 

পথিক দেখিয়ে আটরে চায় ॥ 
পর সন্তাষে বাটে পিকে । 
ডাক বলে এ নারী ঘরে না৷ টিকে। 

ইহা নারী চরিত্রের ব্যাখ্।_- 

(বঙ্গভ(ষ| ও সাহিত্য--ডঃ দীনেশচন্ত্র সেন) 

(২) বিপড়ীক ভইয়] রামপ্রসাদ পুনরায় বিবাহ করিয়।ছিলেন_-এইবপ প্রবাদ 

আছে ।--সম্পাদক। 

রামপ্রসাদদ বলিতেছেন-- 
"এই সংসার ধেকার টাটি। ও ভাই আনন্দবাজ|রে লুটি |” 

আঙু গোনাইর উত্তর-__ 

“যদি ধোক।ই জান তবে কেন তিনবার কেচেছ খুঁটি ।” 

পুজ নূ। হওয়াতে রামপ্রসাদ ক্রমে ক্রমে তিনবার বিবাহ করিয়াছিলেন, তাই 

এই প্লেযোপ্তি॥ (এ কবিত ব: ২৭৮) 
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“কারু হুদ্ধেতে বাতাসা। 

আমার এয়ি দশ! শাকে অন্ন মেলে কৈ ? 

কারু আছে কত ধন জন, হস্তি অশ্ব রথচয় 

ওগো তারা কি তোর বাপের ঠাকুর, 

আমি কি তোর কেহ নই? 

জগজ্জননীর নিকট এই স্লেহের অভিমান ; আর এমন 

প্রাণস্পশী সরল শিশুর কে তাহার প্রকাশ বাঙ্গালার গীতি 
কবিতার এক অমূল্য স্ম্পদ। একদিকে সাংসারিক অসচ্ছলতা, 
আর একদিকে কুষ্ণচন্দের রাঁজানুগ্রহের প্রবল মোহ-- রাম প্রসাদ 

সাধনের প্রথম অবস্থায় এই পরীক্ষার মধ্যে পতিত হইয়া 

প্রথমেই মনকে বুঝাইলেন-মন গোঁসা করো না,--অনিত্য 
স্বখ কিছুনয়। একদিকে মনকে এইরূপ বুঝাইতেছেন-_-আর 

একদিকে-জগজ্জননীর নিকট অভিমান আব্দার এমন কি 

স্েহমাখা তীব্র মধুর ভতসনা করিতেছেন। সাধকের জীবনের 
এই অবস্থা! কল্পকলায় কি সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। 

কি শাক্ত, কি বৈঞ্ব, নাম জপ বলিয়া একটা আবহমান 

কালের সাধন পদ্ধতি অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালাও ভুলিতে পারে 

নাই। রামগ্রসাদের সাধক জীবনে, ও সেই সাধক জীবনের 

যে রূপ ও সুর তাহার গানে রূপান্তরিত হইয়াছে সেই প্রসাদী 

গানে, নাম জপের বনু নিদর্শন আমরা পাই | রামপ্রসাদ 
সাধনের নান! অবস্থার মধ্য দ্রিয়া অগ্রসর হইবার পথে নানা 
ভাবে এই নাম-জপকে অবলম্বন করিয়াছেন। এই নামজপের 



৫২ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

বিরুদ্ধে তর্ক উঠিয়াছিল এবং উঠিবে । কিন্তু রাম প্রসাদ বলেন _- 

কালী যার হদে জাগে 

তর্ক তার কোথ। লাগে 

এ কেবল বাঁদার্থ মাত্র খুঁজে দেখ ঘট পটেরে। 

তাই রামপ্রসাদ পুনঃ পুনঃ রসনাকে কালী নাম জপিবার 

জন্য, রসনাকে বশ করিঘ়। শ্যাম নামামৃত রস গান ও পান 

করাইবার জন্য সাধ্য সাধন। করিয়াছেন । 

স্বধাময় কালীর নাম, কেবল কৈবল্য ধাম 
করে জপ ন। কালীর নাম কি তব উৎকট রে। 

আ্তিরসে তত্বগুণে, অন্য নম নাহি শুনে 

প্রসাদ বলে দোহাই দিয়ে কালী বলে কাল কাটরে। 

আমর। এই গানের ভিতর কি দেখিতেছি ? একটা জগ- 

জ্জয়ী সাধনার পুর্ববাভান। তর্কে বিরতি, নামে রুচি, হস্তকে 
নাম জপ, রসনাঁকে নাম কীর্তন, শ্রবণেক্দিয়কে অন্য নাম ন। 

শুনিয়া--কালী নাম গান করিবার জন্য সনির্বন্ধ অন্থুরোধ। 

এই অবস্থার ও এই শ্রেনীর আরও অন্যান্য বহু গান দেখ। যায়। 
১। কালী কালী বল রসনারে-_ 

২। ও মন, তোর নামে কি নালিশ দিব, 

ও তুই শকার বকার বলতে পারিস, 

বলতে নারিস দুর্গা শিব ? 

৩। ডাকরে মন কালী বলে-- 

৪1 মনরে তোর চরণে ধরি, কালী বলে ডাকরে ওরে মন-: 
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৫ | কালী নাম জপ কর যাবে কালীর কাছে 

কালী ভক্ত জীব যে ভাবে যে আছে। 

৬। কালী কালী বল রসন! ৷ 

৭। কালী তারার নাম জপ মুখেরে 

যে নামে শমন ভয় যাবে দূরে রে 1 

প্রভৃতি গানগুলি এই শ্রেণীর। আবার যেখানে সাধক 

অভিমান করিয়া বলিতেছেন যে--আর কালী বলে ডাকব না 

সেগুলিও বাহ্া অভিমানের আবরণে বস্তুতঃ নাম জপের গান- 

যেমন-_ 

১। আর তোমায় না ডাকবো কালী 

এ যে ছিল একটা অবোধ ছেলে 

মা হয়ে তার মাথা খেলি। 

২। মা বলে ডাকিস্ না রে মন, 

মাকে কোথ। পাবি ভাই। 

থাকলে এসে দেখা দিত, 

সর্ববনাশী বেঁচে নাই ॥ 

শ্বশান মশান কত, গীঠস্থান ছিল যত, 

খু'জে হ'লেম ওষ্ঠাগত, মিছে কেন যন্তণ। পাই ॥ 

৩। মা, মা, বলে আর ডাকবে! না 

ডাকি বারে বারে মাঃ মা, বলিয়ে-_ 

মা কি রয়েছে চক্ষু কর্ণ খেয়ে 



৫৪ বাঙ্গালার গীতি কবিত। 

মা বিছ্যামানে এ ছুঃখ সম্ভানে- 

মা ম'লেকি আর ছেলে বাঁচে না । (১) 

(১) 1 গৌরী-গান্ধার একত্তাল? ] 

মামা ব'লে আর ডাকব ন!। 

ও স দিয়েছ কতই যন্ত্রণা 11 

ছিলেম গুহবাপী, বানালে সন্নযানা, 

আর কি ক্ষমতা রণ এলো ।কেশা, 

ঘরে খরে যাব, ভিক্ষা ঠেগে গাব, 

মাবুল আর কোলে যাব ন।॥। 

ডাকি বারে বারে মা বলিচ়ে, 

মা কি রয়েছ চন্মু-কণ খেয়ে 

ম: বিছ্যম।দন, এ ছুঃ৭ সন্থানে 

মা ম'লেকি গার ছেলেবাচেনা।। 

ভ'ণে রামপ্রসাদ মায়েরকি এ এজ, 

মা ভয়ে হলি মা সন্তানের শঞ, 

দিবানিশি ভ।বি, আর কি করিবি, 

দিব দিবি পুন জঠর ষশ্গণ। || 

78115 11815000115 4 27 )1 04৯] 
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নাম জপ করিতে করিতে যখন কালীর কালঘনরপ ধ্যানে 

প্রকট হইতেছে না--এ সেই অবস্থার গান। মাকে ডাকিয়া 

ডাকিয়া ছেলে যখন হয়রাণ হইয়। পড়িয়াছে-_অথচ মার দেখা 

নাই-__ইহ1 সেই অবস্থায় সঞ্তানের অকুত্রিম অভিমানের গান, 

কল্পকলায় কি স্থন্দর পরিণতি লাভ করিয়াছে । অপর কোন 

সাহিত্যে ইহার তুলনা কি আমায় কেহ দেখাইতে পার ! 

নাম জপের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ সাধকের মন ইষ্টাদেব বা 

দেবীর রূপ-ধ্যানে মগ্ন হয়। রামপ্রসাদ কালী মূত্তির যে ধান 

করিয়াছেন, শাক্ত সাহিত্যের ধারায় সেই মুর্ডি কয়েক শত বৎসর 

ধরিয়। বাঙ্গালী সাধক ও সাহিত্যিকদের দৃষ্টি পথে জাগ্রত রহি- 

1৮051011006 10110 21 0 

1000161 01101100011) 1 ৩, 

[3101 01021 060 1)111)0 209 ০৮, 

110 17006)01 1169) 766 0150 00110 5010108 90- 

11715 10191010070 05910 11100) 7] সঠ ; 

«]9 [1819 28 101011)078 আহ _ 

[0 1)0 101 01) (1811৯ 1০99 ১ 

] 10005019005 1101) 7000 095 

দড1741, 1 51)08]0 00; 1, 1)) 

0 11110 1110 01101110 

০ 7)97005 011)1101) 94021) 8100 ৮61, 22111 07 

--1301108]) 1১011010095 [51108৮7981৮ 

9016060ণ 21)0 11811917690 1) 91210 0, 100000)50) 81) 

/%1)00 01018101100 শিি00000 | 



৫৬ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

য়াছে। এই কালী মুত্তির ধ্যান বাঙ্গালী জাতির একটা বিশেষ 
সাগ্ছনা। (১) বাঙ্গালীর একটা বিশেষ সাধনা রামপ্রসাদের 

জীবনে সিদ্ধ হইয়াছে, বাঙ্গালীর সাহিত্য ধারার একটি রূপকে 
রামপ্রসাদের কল্পকল। শ্রেষ্ঠ রূপাস্তরে লইয়৷ গিয়াছে । 
চে শ শশা পাশা ত শা শা সর শ্পপশ সপ পিসি ০০ পাশিশাশাশিটীলাস্পশ শশী শি চে চা 

(১) “অভয়া বলেন বাছ! ভয় ত্যজ দূর। 

দ।নব-দলনী মোরে জানে হুরাহর ॥ 

বধেছি নিশুত্ত, শত জান্তের নন্দন 1 

বক্তবীজ চণ্ড দুণড ধুমলে।চন || 

অপর বধেছি কত দ্রন্তর দানব | 

কে।ন্ ছার মুঢমতি মানুদা মানব ।। 

সাহনে সমরে শীত সাজ সীমণ্ঠিনী 

তুমি রণে উপলক্ষ, যুঝিব আপনি ॥। 
-_-ঘনরাম শ্রীধন্মসঙ্গল। 

রত চে র্ট লী সা যা 

€নক।লে নানামৃ্তি উরিল! রশ্রিনী || 

গডিগনী শুলিনী কেহ গদদিনী চক্রিণী । 

শঙ্থিনী চাঁপিনী ঘোর। নৃমুণ্ড মালিনী || 

কেহ ভীম। ভয়ঙ্করী ভৈরবী ভীষণ] | 

ক!লী কপালিনী কেহ করাল বদন1।। 

বাম হতে অসি কারো ডাহিনে খর্পর 

বিপরীত ডাক ডাকে ডাগর ডাগর | 

ঘোর মৃত্তি ভয়ঙ্করী ঘুণিত লোচন1।-_ইত্যাদি 

ঘনরাম--ভ্রীধন্মমঙ্জল | 

মী দ সু হি নী রর 

থনুসিংহ নাশিনী নমো নগেন্দ্রনন্দিনী | 

নৃমুণ্ড মালিনী থড়া খর্পর ধারিণী || 
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রামপ্রসাদ যে সমস্ত গানে কালীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, 
সেই গানগুলিকে সাধারণতঃ ছুই ভাগে বিভাগ কর! যাইতে 

পারে । কতকগুলি গান কালীর বাহিরের রূপ বর্ণনায় 

নিয়োজিত। সেগুলি সম্ভবতঃ সাধনের প্রথম অবস্থায় রচিত। 

ইহা ছাড়া কালীর রূপ বর্ণনার সঙ্গীতগুলিতে শব্দ বিন্যাসের 

পারিপাট্য ও কলার প্রসাধন দেখিয়া! মনে হয়, ইহা নিশ্চিতই 

প্রথম অবস্থার লেখ।। কৃষ্চন্দ্রীয় যুগে কাব্যে, ও গানে, ছন্দ 
ও শব্দ বিন্যাসেব প্রতি যে একটা প্রসাধন লক্ষ্য করা যায়, 

ইহা তাহারই পরিচয় । ভারতচন্দ্র ২) এই কলা-প্রসাধনে সিদ্ধ 

হস্ত । কিন্তু ছন্দের গতি আর শব্দের ঝঙ্কার আমি কবিতার 

করাল বদন কালী কৃ” কর মা 

কেবা নাহি পার হ'লো -পুছে রাঙ্গ। পা 11” 

ঘনরাম--গ্রধন্্মমঙ্গল | 

১৭১১ খ্বঃ ঘনরাম ধর্মমঙ্গল' রচনা করেন | বৌদ্ধ 'ধর্মঠাকুরের' পুজ।র মভিম! 

ঘোঁষটী। করিতে গিয়।ও রামপ্রসাদের প্রায় অদ্ধশতাব্দী পূর্বেব ঘনর।ম বাঙ্গাল। সাহিত্ো 

কালী মুত্তির ধ্যান ও কালীর অলৌকিক শক্তির কথ প্রচার করিয়! গিয়াছেন। 

কানাড়! রাজরাণী কিন্ত কালীর সেবিকা । কালী ভীাহাকে ণ্যবনের”_-(?) বিরুদ্ধে 

সুদ্ধষাত্া করিতে উৎসাহ ও অভয় দিতেছেন। ১৬শ শতকেই আমর কালীর 

আবিতভব দেখিয়াছি । কিন্তু ১৭ দশ শতকের শেষে ও ১৮ দশ শতকের প্রথম 

হইতেই বাশ্ত।ল। সাহিত্যে বৌদ্ধধন্দ্ের আবরণের অন্তর/লে কালীর অনুপ্রবেশ বেশী 
লক্ষা করা বায় । ইহাতে বাঙ্গ।লার তন্ত্রমতে এবং শাক্ত ধর্ বৌদ্ধ গ্রাতাৰ অনুমান 

ও অনুভব করা অসঙ্গত হইবে না।-সম্পাদক । 

,২। “ভারতচন্ত্রের ললিত্তশবে মুগ্ধ হইয়! এক সময় বঙ্গীয় যুবকগণ নৈতিক কুপে 

পড়িয়াছিলেন |” € বঙ্গভাষ। ও সাহিত্য । ডাঃ দীনেশচল্দ্র সেন ) 



৫৮ বাঙ্গালার গীতি কবিত। 

বহিরাবরণ বলিয়া নির্দেশ করি। ভারতচন্দ্রের কালী ও শিবের 
রূপ বর্ণনায় ছন্দ ও শব্দ ঝঙ্কারের পরাকাষ্ঠ। দেখ। যায়। কিন্তু 
ভাব ও ছন্দে মাখামাখি হইয়। কল্পকল। রূপান্তরিত হইয়া 
ভাগবত সত্যে উপনীত হইতেছে ইহা ভারতচন্দে নাই তাহা 
নয়, তবে অতি অল্প । রামগ্রসাদের কালীর রূপ বর্ণনাবহুল 

অনেকগুলি সঙ্গীত--এইবরূপে ভারতচন্দ্রের কল্পকলার রাজ্যকে 

ছাড়াইয়া উদ্ধে উঠিতে পারে নাই । বরং ছন্দ ও শব্দ ঝঙ্কারে 

যেখানে রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্র প্রতিঘন্বী ভাবে দগপ্তায়মান-- 

সেখানে অনেক স্থানেই রামপ্রমাদ হইতে ভারতচন্দ্রই শ্রেষ্ট । 

কিন্তু কাব্য ত শুধু ছন্দ আর শব্দ ঝঙ্কার নয়। কাজেই ভারত- 
চন্দ্রের কাব্যের রাজ্য হইতে রাম প্রসাদের কাঁবারাজোর পরিসর 
অনেক উচ্চে-দুরে অবস্থিত ও বিস্তত। কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের 

বাঙ্গালী নিশ্চিতই এ কথা জানিত । কিন্ত আমাদের আজ এ 
কথা আবার নৃতন করিয়। বলিতে ও শুনিতে হইতেছে । 

ভারতচন্দ্র-__কালী, তারা, রাজরাজেশ্বরী, ভূবনেশ্বরী, ভৈরবী, 

ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী ও কমলা মুন্তির শাস্-নি্দিকট 
বর্ণন। দ্বার তাহার অনুপম “অন্নদামঙ্গল' আরম্ভ করিয়াছেন । 

ভারতচন্দ্রের কালী-- 

লোল জিহব রক্তধার। মুখের ছুপাশে 
ঠিনয়ন অদ্ধচন্দ্র ললাটে বিলাসে। 

ভারতচন্দ্রের শিব-_- 

লক লক ফণী জট! বিরাজ, তক্ তক্ তক্ রজনী রাজ 
ধক ধক ধক দহন সাজ, বিমল চপল গঙ্গিয়া । 
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ঢুলু ঢুলু লু নয়ন লোল, হুম ভুম্ু ুম্্ু যোগিনী বোল 

কুলু কুলু কুলু ডাকিনী রোল প্রমদ প্রমথ সঙ্গিয়া । 

ইত্যাদি, 

--অথবা- 

মহারুদ্ররূপে, মহাদেধ সাজে, ভভস্তম ভতম্তম 

শিঙ্গ। ঘোর বাজে ॥ 

লটাপট জটাজুটি সংঘট গঙ্গা, ছলচ্ছল টলটুল 

কলকল তরঙ্গা ॥ 

ধক্ ধ্বক্ ধক্ পবকৃ জ্বলে বনি ভালে, ববন্বম ববশ্বম 

মহাশব্দ গালে 

অদূরে মহ।রুদ্র ডাকে গভীরে অরেরে অরে দক্ষ 

দেরে সতীরে ॥ 

এই শাক্ত সাহিতোর ধারাকে অনুসরণ করিয়া যদি আমর; 

ষোড়শ শতাব্দীর একজন কবির কাবারাজ্যে প্রবেশ কবি-তবে 

দেখিতে পাই যে, শিবের রূপ বর্ণনায় যে ছন্দ 'ও শব্দ বিন্যাসের 

পারিপাট্য তাহ। ভারতচন্দ্রের পুর্ধগামী হিসাবেও গৌরব- 
ব্যঞ্জক। কবি গোবিন্দদাসের কালিক। মঙ্গলের ( ১) অন্তভূক্ত 
বিদ্যাস্ুন্দর গ্রন্থে শিবের এইরূপ রূপবর্ণনা আছে । যথা-- 

(১) “আমর। যে সমন্ত বিদ্]ান্ুন্দর পাউয়াছি, তন্মধ্যে ১৫৯৫ খঃ অব বিবচিত 

কারস্থ কবি গোবিনদ দাস কৃত কাণিক! মঙ্গলের অন্তর্গত বিদাসুদ্দর প্রসঙ্গই 

গ্রঁচীনতম | ক *%* ভারতচন্ত্র রায় এক শতাব্দীর পরবস্তী লেখক হউলেও তীয় 

গ্রন্থের প্রভাব ভারতচন্ত্রী বিদাস্থন্দরের উপর বিএুারিত হ্ইয়ছিল বলিয়া মনে হয় 



কুক্করাম ও রাষপ্রমলাদ। 

বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

সুর নদী চন্দ্রিম মুকুট মাল ভূষণ ফণিমাল 

কুস্তল সোহে শ্রুতি । 
টলমল ত্রিনয়ন জ্বলে আধ মিলন রজত 

ধরাঁধর অঙ্গ দ্যুতি ॥ 

আর একটা1-.. 

নৌমি নন্দি কেশ ঈশ, কণ্ঠে কাল কুট বিষ, 
নীলকণ্ঠ নাম রাম দেব দেব বন্দিনী 

অদ্ধ অঞ্জ গৌরী সঙ্গ,__মৌলি কেলি চতুরঙ্গ 
আদ্ধ ভঙ্গ অতিরঙ্গ সোহে জঙহ্ব, নন্দিনী ! 

রঙ্গনাথ লোক পাল অদ্ধ' অঙ্গ বাঘছাল 
ব্যোমকেশ শেষমাল ভালে ইন্দু মোহিনী । : 

না। প্* *% বিদ্যানুন্দরের উপাখ্যান বহু পূর্ব হইতে এতদ্দেশে প্রচলিত ছিল। 

হিন্দু লেখকগণ উহ। ধন্ধের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাখিয়া চণ্ডীকাব্যের ন্যায় উহাতেও দেবমাহীন্ক- 

জ্ঞাপক উপাখ্যান বর্ণন। করিয়াছেন। *% * ভারতচন্দ্রের পূর্ববর্তী আর ছইথানি 

বাঙ্গাল বিদাস্ুন্দর পাওয়] গিয়াছে, তাহ।তে ভারতের পদলালিত্য ও অপূর্ব শব্দমন্ত 

ন।ই, কিন্ত দোৌষগুলি সমধিক পরিমাণে বিদ্যমান |. এই দুইখানি বিদ্যানুন্দর প্রণেতা 

প্রাণরাম নামক এক কবি ভ।রতচজ্জের পর আর একখানি 

বিদ্যানুন্দর লিখিয়াছিলেন, তন্মধ্যে এই কয়েকটী কথা আছে-বিদ্যানুনরের এই 

প্রথম বিকাশ । বিরচিত কৃষ্ঃরীম নিমতা যার বাঁস।| ভাহার রচিত পুধি আছে 

ঠাই ঠাই । রামপ্রসাদের কৃত আর দেখ। নাই || পরেতে ভারতচন্জ অন্নদ। মঙ্গলে । 

রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে ।” 

[ বঙ্গভামা ও সাহিত্য--ভীঃ দীনেশচন্দ্র সেন ] 
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এই প্রসঙ্গে রামপ্রসাদের শিবের রূপ বর্ণনার একট। সঙ্গীত 
উদ্ধার করিতেছি । 

হর ফিরে মাতিয়! শঙ্কর ফিরে মাতিয়া ।_- 

শি্গা করিছে ভভ ভম ভম ভে! ভো ভে! ববম ববম 

বব বম বব বম গাল বাজিয়]। 

মগন হইয়া প্রমথনাথ, খেটক ডমরু লইয়। হাত 

কোটী কোটা দানব সাথ শ্মশানে ফিরিছে গাইয়। 

কটিতটে কিবা বাঘের ছাল, গলায় ছুলিছে 

হাড়ের মালা 

নাগ যঙ্ছোপবীত ভাল, গরজে গর্বব মানিয়। । 

সঃ সং নং 

শব আভরণ গলায় শেষ দেবের দেব যোগিয়। 

বৃধভ চলিছে খিমিকি খিমিকি 

বাজায়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি. 

ধরত তাল দ্রিমৃকি দ্রিম্কি, হরিগুণে হর নাচিয়া, 

বদন ইন্দু, ঢল ঢল ঢল, শিরে দ্রবময়ী করে টল টল 

লহরী উঠিল কল কল কল জটাজুট মাঝে থাকিয়া । 

রামপ্রসাদের কল্পকলা এখানে তাহার পুর্ববগামী ও সম- 

সাময়িক কবিদের কল্পনকলার সমান আসন মাত্র দাবী করিতেছে। 

রামপ্রসাদের কালীর রুপ-বর্ণনার সঙ্গীতগুলি উদ্ধার 

করিতেছি-- 

১। এলোকেশে, কে শবে, এলোরে বাম। ? 



৬২ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

২। সমরে কেরে ক'লকামিনী ? 

কাদশ্থিনী বিড়ম্বনী, অপর কুসুম পরাজিতা বরণী 

কেরে রমণী ? 
৩। ও কার রমণী সমরে নাচিছে 

দিগম্বরী দিগন্বরোপরে শোভিছে। 

৪1 সমর করে ও কে রমণী ? 

রণোম্মন্ত। রুধিরাপ্রতা এই কালী মুন্তিকে রামপ্রসাদ পৃবেবা- 
দ্ধত সঙ্গীতগুলিতে যের্পে বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে তাহার 
কল্পকলার বেশিষ্টয লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কল্পকলার অপরিণত 
অবস্থার সম্যক পরিচয় পাঁওয়া যাঁয়। তারপর-- 

১। ও কেরে মনোমোহিনী 

এ মনোমোহিনী 
ঢল ঢল ঢল তড়িৎ ঘটণ মণি মরকত কান্তিছট1-_ 

১। হের কার রমণী নাচেরে ভয়ঙ্করা বেশে 

কে রে নবনীল জলধর কায় হায়, হায় 

কে রে হরহৃদি হাদ্পদে দিগবাসে ? 

৩। ঢলিয়ে চলিয়ে কে আসে 

গলিত চিকুর আসব আবেশে । 
৪1 নবনীল নীরদ তন্ুরুচিকে ? 

৫1 আরে এ আইল কেরে ঘনবরণী | 

কেরে নবীনা নগণা লাজ বিরহিতা৷ ভূবন মোহিতা 
একি অন্ধুচিতা কুলের কামিনী । 



৭ | 

৮ | 
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কুঙ্জরবরগতি আসব আবেশ 

লোলিত বসনা গলিত কেশ 

স্বর নর শঙ্কা করে হেরি বেশ 

ঙ্কার রবে রে দন্ুজ-দলনী 
এ নন ৪০ 

পা শন 

বামে অসিমুণ্ড দক্ষিণে বরাভয় 
খণ্ড খণ্ড করে রথ গজ হয়, 

জয় জয় ডাকিছে সঙ্গিনী । 

ওকে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি, বিগলিত বেশ 
বসন বিহীনা কে রে সমরে-_। 

ঢল ঢল জলদ বরণী এ কার রমণী রে ? 

মা, কত নাচ গো রণে ! (২) 

 খান্থাজ_ রূপক | 

(২) মা! কত নাচ গে। রণে ! 

নিকপম বেশ বিগলিত কেশ 

বিবসন। হর-হদে কন নাচ গো রাণে ! 

সদা-হত-দিতি-তনয়-মস্তক-হার-লশ্বিত 

স্থজশনে কত রপ্রিত ঝটিতটে 

নয়-কর-নিকর কুণপ শিশু শবণে ॥ 

অধর স্থললিত বিশ্ব বিনিন্দিও 

কুপ্প বিকশিত সুদশনে। 

ঞ্রমুখমগুল, কমল নিরমল, সাট্ট হাস সঘনে 

নজল কলধর, কস্তি তন্দ্র 

কধির কি ব। শোভা ও বরণে। 



৬৪ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

রামপ্রসাদ এই শ্রেণীর সঙ্গীতগুলিতে--সাধনের প্রথম 

অবস্থায় সমসাময়িক কবিদের অন্থুন্থত পদলালিত্যের প্রতি 

আকৃষ্ট হইয়৷ কালীর রূপ বর্ণনা করিয়াছেন । 

সাধনের প্রথম অবস্থায় সাধকের দৃঢ় সংকল্পের একান্ত 

প্রয়োজন । সাধক মাত্রেই তাহা জানেন । তাই রামপ্রসাদ 

বলিতেছেন-_ আমি আর অসময়ে কোথায় যাব? মায়ের চরণ 

প্রসাদ প্রবদতি, মম মানস নতাতি 

রূপ কি ধরে নয়নে। 
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তলেই পড়ে রব! মা যদি আর জায়গ! না দেয় তনে না হয় 

বাহিরেই পড়ে থাকবো, তাতেই বা ক্ষতি কি? আমি মায়ের 

নাম ভরসা করে উপবাসী হয়ে পড়ে থাকবো-দেখি মায়ের 

দয়। হয় কিনা । মা যদি আমায় তাড়িয়ে দেয়- আমি 

ছুহাত বাড়িয়ে চরণ তলে পড়ে এ ছার প্রাণ পরিত্যাগ 

করবে] । 
মায়ের চরণ তলে লব স্থান লব 

আমি অসময়ে কোথায় যাব | ইত্যাদি 

এইখানে সাধনায় ও কন্পুকলায় বামপ্রসাদের বৈশিষ্ট 

দেখ। দিয়াছে । 
তারপর যখন সাধন পথে এই দঢ়সঙ্কল্র লইয়া তিনি 

অগ্রসর_ তখন পথ দেখিতে দেখিতে একদিন তিনি কালীকে 

জিজ্ঞাস করিলেন যে--যে বাসনা মনে করিয়া অগ্রসব হই- 

লাম-_-তার ত কোনই চিহ্ন দ্রেখা যায় না, আমায় দয়া হবে কি 
না-হবে ঠিক ঠিক বলিয়া দাও-_ 

এলোকেশী দিগ বসন! 

কালী পুরাও মনোবাসনা 

যে বাসনা মনে রাখি, তার লেশমাত্র নাহি দেখি, 

আমায় হবে কি না-হবে দয়া 

বলে দে মা ঠিক ঠিকানা । 

, ইহাও সাধনের একটা অবস্থার কথা। সাধন-পথের এই 

গানে রামপ্রসাদ ক্রমশঃ তাহার সমসাময়িক কৃষ্ণচন্্রীয় যুগের 



৬৬ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

লিপিচাতুষ্য পরিত্যাগ করিতে আরস্ত করিয়। নিজের মহজ 

সরল স্বাভাবিকতার মধ্যে আত্ম প্রাতষ্ঠ হইতে চলিয়াছেন। (১) 
লাশ পো শিশশা শ শী 

(১/ দেশবন্ধু চিভহ্ন ১৩২৩ লাল পৌষ মাসে বাকিপুব অভি্াষণে 
'রামঞসাদ ও ভারতচন্ত্র সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন “ভারতী, সম্পাদক 
১৩৯৩ গালের মাধ সংখ্যায় তালার প্রতিবাদ করিয! লিগিয়াছেন-- 

“কুধচন্দের যুগকে ও ভারতচন্দ্রকে রাজার পুগপোধিত বলে তাচ্ছীল্য করে 
'লথক বলেছেন তাহার পর কোন শুভ মুভগ্ডে রাষ্ণগ্রসাদের জন্ম হ ইল ।*-_ 

এই “তাভার পর কথা ছুটি দেখে বোঝ। বাচ্ছে, লেখক রামপ্রসাদকে 

কুষ্চন্দ্র যুগের পরের কবি বলে ধরেছেন। কিন্ধু তা নয়, রামগ্রলাদ 

কুষ্চশ্দের সভাসদ না হইলেও, তাহার দ্বারাই পুষ্ঠপোষিত। মহারাজ 
রুধগ্চন্্রই রামপ্রপাদকে কবিরগ্ঠন' উপাধি ও নিগ্চর একশো বিঘা ভূমি 
“দয়াছিলেন, এমন কি রামপ্রসাদের "বদ্যাস্ুন্দর'ও ভারতচন্দের আগেও 

প্ুষচন্দ্রের নামেই উত্স্গ করা।” 

ভারতী সম্পাদকের এই সমালোচনার উত্তরে দেশবন্ধু চিত্তরগ্চন 
শ/অভুলচন্দ্র মুঃখাপান্যায় (গ্রন্থপর্তী-_রামপ্রনাদ ) কে লিখিয়াছেন-_ 
“আমার বাঙ্গালার গীতি কবিত] প্রবন্ধে আমি রামপ্রপারদকে পৃথকভাবে 
আলোচনা করি নাই, চণ্ডীদাস হইতে বাঙ্গালার কবিওয়ালারা পর্যান্ত 

গীতি কবিতার যে ধারা আছে সেই ধারার বিষয় লিখিয়াছি।' এই প্রবন্ধে 
রামগ্রসাদ আগে কি ভারতচন্ত্র আগে এরাপ কেন প্রশ্নই উঠিতে পারে না, 

আমার বিশ্বাস তাহার! দুজনেই সমসামদ্বিক, ২3 বৎসর এদ্রিক ওদিক 
ইতে পারে । কিন্তু ছুইজন কবি সমসামগিক হইলেও ছুইটী ভিন্নযুগের 

হুই'কে পারে, আমার বক্তব্য বিষয় এই ছিল যে বাপ্রালার গীতি কবিতার 
ধারায় ভারতচন্দ্র ও রামপ্রণাদ ভিন্ন যুগেব। মহাপ্রভু পরবর্তী ধুগে 
বাঙ্গালার গীতি কবিভ্ার শৌন্দব্য ভ্রমণ; ক্ষীণ হইয়া আনিতেছিল-_ 
তাহারই শেষফল ভারতচন্দের গীতি কবিতা, প্রপাদের গানে নব জাগণ 
এবং সেই জন্যেই একট। নবযুগের বারতা পাওয়া যায় ৷” (রাম প্রসাদ 
শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৬৯ পৃষ্ঠা ) 

ভারতচন্দ্র ও রামপ্রমাদ এই ছুই কবি একই যুগের না দুইটি বিভিন্ন 
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যখন এইরূপ নানজপ ও রূপ ধ্যান করিতে করিতে 

সাধকের! কিয়ুদ্দ র অগ্রসর হইতে থাকেন-তখন সাধনের 

বিদ্বগুলি একে একে তাহাকে এড়াইয়। যাইতে হর । কুষণ- 

চন্দ্রের প্রদণ্ত একশত বিঘা নিক্ষর জমি রামপ্রসাদ গ্রহণ 

করিলেও তিনি ভারতচন্দ্ের মত রাজার সভাকপি হইবার 

নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিলেন । চ্যারিরর 

মুগের ?--৬৪ বৎসর আগে ১৮৭৩ গুঃ রামগতি ন্তায়রত্র এই প্রশ্ন তুলিয়া- 
ছিলেন । ( বাঃ ভা? ও ব।£ সাঃ বিষগ্বক প্রপ্তাব--পু ১৬৯ | ৩য় সংস্করণ ) 
হ্যাপনরত্র মহাশয় রামপ্রসাদকে মধ্যকালের সর্বশেষ এবং ভারতচন্দ্রকে 

ঈদদানীন্তন কালের সর্বপ্রথম বলিয়। চিহ্নিত করিয়াছেন । রামপ্রসাদের 

কালকে, _মধ্যকাল ও উদ্দানীন্তন কালের “সন্ধিস্থল' বলিয়াও অভিহিত 

করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন-_ 

পরামপ্রসাদের রচনাতেও প্রাচীন কবিদিগের ভ্ায় মিলের দোষ দেখিতে 

পাওয়া যায়। যথা যর্রি--হই, কি--বী থো-স্থো, ইত্যাদি। এই মিল 

'দাষ জন্যই রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের সমসাময়িক হইলেও, ইহাকে (রাম 

প্রুসাদকে ) আমরা মধ্যকালের শেষে, এখং ভারতচন্ত্রকে ইদ্দানীস্কন কালের 

পুথমে স্থান দ্রিলাষ--নচেৎ ইহাদিগকে এক স্থানে বপাইলেই চলিত 1” 

ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন--এক কৃষ্ণচন্ত্রীয় যুগর মোটা চাদরের আবরণে 
__ এই ছুই কবিকে ঢাকিয়! ধিয়ছেন। ইহারা উভয়ে একই যুগের কবি, 
হাই দীনেশবাবুর অভিমত । এই অভিমতে কোন সুস্্ বিশ্লেষণ নাই। 

দেশবদ্ চিন্তরঞ্জন বলিতেছেন, ইহারা ছুইটি ভিন্ন ঘুগর কৰি। 

তাহার কথ! অতিশব সুস্পষ্ট--"ছুইজন কবি সমসামগ়িক হইলেও ছুইটি 

ভিন্ন যুগের হইতে পারে ।৮ এখানে চিত্তরঞ্ন,-রামগতির সহিত এক- 

নত এবং দীনেখবাবুর মতের সম্পূর্ণ বিরোধী । কিন্ত আবার রামগতির 
নহিতও চিত্তরঞ্চনের মতের সুস্পষ্ট অনৈক্য রহিয়াছে। চিত্তরঞ্জন 

লিতেছেন রামপ্রসাদে একটা নবধুগের বারতা পাওয়া যায়। এবং ইহা! 

কুষণচন্ত্রীঘন ভারতচন্ত্রের যুগকে অতিক্রম করিয়া অগ্রসর হইযাছে। বুগ 
ভিসাবে রামপ্রপাদ ভারতচন্দ্রের আগে নয়-পরে। সম্পাদক | 



৬৮ বাঙ্গালার গাতি কবিতা 

মায়ের নিকট “মুন মিলেনা আমার শাকে' বলিয়া আত্ুরে 

ছেলের (১) মতন অভিমান করিয়াছেন, তেমনি গাতিয়াছেন-- 

কাজ কি মা সামান্য ধনে 

ও কে কেদেছে গো ভোর ধন বিহানে | 

সামান্য ধন দিবে তারা, পড়ে রবে ঘরের কোণে 

যদি দেও মা আমায় অভয়চরণ রাখি হদি পদ্মাসনে | 

তারপর বড রিপুর সভিত দ্বন্দ । মনেন সভিত বোঝাপড়া 
এগুলি সাধন পথেরই 'গ্লান। সাধক একবার মনাক উর 

ছেন৯ি আবার অবুঝ মনের সহিত গোৌঁস। করিঞ্েছেন, আবার 
কখনও ব! মনের বিরুদ্ধে মায়ে নিকট নালিশ করিতেভেন_ 

১! মনরে তোর চরুণ পরি 

কালী বলে ডাকরে এবে ও মন- 

২। মন জান নাকি ঘটনে লেগা 

আমি দিন থাকিতে উপায় বূলি 

দিনের স্তদিন যেট! 
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মন তুমি দেখরে ভেবে 

€বে আজি অব শতান্তে ব অনশ্য 

মরিতে হবে 

মন ভারালি কাজের গোড। 

ভুমি দিবাণিশি ভাব বসি 

কোথায় পাব টাকার তোড়া । 

চাকি কেবল ফাঁকি মাত 

*যানা না মোর হেমের ঘড। 

তই কাচখুলে কাঞ্চন দিকালি 

ছি ছি মন [তার কপাল পোডা। 

মনবে ভোর বুদ্ধি এ কি ? 

ননরে আমার এই মিনতি 

হুমি পড়া পাখী হও করি প্রতি 

উড়ে উ্ডে বেড়ে বেড়ে বেডিয়ে কেন 

নো পেন়্াও ক্ষিতি ? 

নন কালী কালী লল-__ 

তুমি কার কথায় ভুলেছ রে মন 
ওরে আমার শুয়। পাখী 

আমারি অন্তরে থেকে আমারে দিতেছ ফাঁকি 

আায় দেখি মন তুমি আমি 

দুজনে বিরলেতে বসি রে। 



৭০ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

১০ | মনরে কৃষি কাজ জান না (৩) 

এমন মানব জমিন রৈল পতিত 

আবাদ করলে ফলতো! সোনা! । 

তারপর মনের সঙ্গে গৌঁসা করিতেছেন-_ 

প্রসাদী স্থুর-_-একতালা। 
মনরে কৃষি কাজ জান না| 
এমন মানব জমিন রইল পতিত, 
আবাদ করলে ফলতো। সোনা । 
কালীর নামে দেওরে বেড়া, ফসলে তছরপ হবেনা, 

সে যে মুক্তকেশীর (মনরে আমার ) শক্ত বেড়া, 
তার কাছেতে যম ঘেসেনা। 
অদ্য অব-শঘভান্তে বা বাজেয়াপ্ত হবে জান ন 

এখন আপন ভেবে, (মনরে আমার ) যন করে 

চুটিয়ে ফসল কেটে নে না| 
গুরু রোপন করেছেন বাজ, শুক্তি রাবি তায় সেচন 
ওরে একা যদি (মনরে আনার) শ।লাবিস মন 
রামপ্রসাদকে ডেকে নেনা। 
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১। ভাল নাতি মোর কোন কালে, 

ভালই যদি থাকবে আমার মন কেন 

কুপথে চলে £ 

নিতি তোরে বুঝাঁনে কেটা 

বুঝে বুঝলি নারে মনরে ঠেটা 

কোথায় র'বে ঘর বাড়ী তোর 

কোথায় র'বে দালান কোঠা %* 

// 

আবার মনকে বুনবাউতেছেন-_ 

১। আয় দেখি মন চুরি করি তোমায় আমায় 

একন্তারে 

শিবের সব্বন্ষ ধন মায়ের চরণ যদি আনতে 

পারি হারে । 
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৭ বাঙ্গালার গীতি কবিত। 

২। সামাল ভবে ডুনে তরী 

&« মন, তুমি পরের ঘরের হিসাব কর 

আপন ঘরে যায় যে চুরি । 

পুনরায় হঃখিত চিন্তে মায়ের নিকট নালিশ করিতেছেন 

১1 & মন ভোবু নামে কি নালিশ দিব 

ও তুই শকার বকাঁর ললতে পারিস 

বলতে নারিস্ হ্গ। শিব ? 

নাকে বলিতেছেন- 

রা দুখের কথা শুন মা] ভালা 

আমার খর ভাল নয় পরাংপর! 

দে নিয়ে ঘর করি মা 

517দর এায় কাভার বার। 

« এ পাঁচে আছে পাচ লাসন! 

সাখর ভাঁগী কেবল তার 
১৫৪৭ 

৬ 

ঘারর কর্তা নে জন স্থির নে মন 

ছ্াজনেতে কলে সারা । 

৩। ভুতের বেগার খাটিব কত ? 

রা, নল আমার খাটাবি কত ? 
মামি ভাবি এক হয় আর 

ভখ নাই মা কদাচিত 

পঞ্চদিকে মিয়ে বেড়ায় এ দেঙের পঞ্চভু ও 
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শে 

ও মা বার স্থখেতে হব শ্রখা 

সে মন নয় গো মনের মত। 
২. মা, আমার ঘুরানে কত ? (5) 

ড43 76 22425 24 এ হিরা ০ 
শি ০ ৭? ক শপ টে পর এ পপ তাল সস শ ল পর 

প্রুসাদী কুর-_একতাল। 

ম। আমার ঘুবাবে ক । 
কলুব চোখ ঢাক! বলদের মত। 
ভবের গাছে নেবে দিয়ে মাঃ পাক দিতেছ অবিরত 
তুমি ক দোষে করিলে আমায়, ছট1 কলুব অনুগন্ত। 
মা শব্দ মমত। মুত, কাদলে কোলে করে সত । 
দেখি ব্রঙ্গাণ্ডেরই এই রীতি মা, 
আমি কি ছাড়া জগত । 
ঢগ। দুর্গা দগা বলে তরে গেল পাপী কত । 
একবার খুলে দে চক্ষুর ঠালি দেখি শ্রীপদ মনেব মত 
কুপুত্র অনেক হয় মা কুমাতহা নয় কখন হ। 

রানপ্রসাদের এই 'আশা, মা, 
অন্তে থাকি পদানত। 

গু 1]15 0৮1৮ উিত 07 ঘা তিল? 

১৬011101100 00691070181) 00৩ 10561] 01 13011117 

২৬০১ 11105 ৮ 011610010৮৮ 11705 079 011 

৯15 509,009 01156 2 13002000007 169 0১ 0106 9:10, 

৬6১৮ 0106 1110 010৬20-৮0 200055200 001], 

১1011 11761) 11116 1170--09116 7 11010201) 101)7605 

51010) 6৮০10515110 1250055 25110.1)0850 0102৮5 00001), 

৬০ 50211 1106 81086 009 123 6176 0001 ০0” 61৩ 0281), 



৭8 বাঙ্গালার গীতি কবিত। 

কাঞ্চনের মায়া ও ইন্ড্রিয়ের বিক্ষোভ হইতে যে এক সম 

আত্মরক্ষার প্রয়োজন হয় এই গানগুলিতে সাধক-জীবনের সেই 

করের কথা বলিতেছে । কিন্তু ইন্দিয়েব ভোগে, মনের 

বাসনায়,._ ভগবানের লীল। নাই-_ইহ1 শয়তানের খেলা, 

ইহ] পাপ,--এ তত শ্ষ্টানী তত্ব (১), এ তব রামপ্রসাদের 
৮৭ পলাশ শিস 

100, ২)৩]৮ 17111021060) 12811) 1 00070, 

1170 1776)070 071505 000 07110 11000 1701 16চ0), 

৬) 16 010110৮৮০০1), 066৮5 000 ৯1০0 00605 ি0। 

[5০০ 1115 ৫ ৬ো৬৮1161ত €১061)0601, 

12156 51111701790) 110101100৮1 51001025580), 

()11) 17100 01018 1)1110110 11010 100 ০৮65 002৮ 1 

১1০৮৮ 566 11)5৩ 0866 01250 6ত511020150 1625, 

(০0)017010১8 1176 ৮৮11১ 0070 0৮1] 00110101) 216. 

[21101700110 0৮০0101০৮11 1000100110৮: 

২৭৮ 1)01)0 15 1২60101017520) 0 ৬1০06007009, 

জেড ৮ ৮০9০ 0০011 07৩ 0170 5020100 ঠি1001, 

“13600%11 161151005 151105---% ১৮৮০৮, 

১০1০৫০] 01101 01211512060 19515481005, 

11101701501) 00 000 01715101775 ১1501, 

১। (ক) “ইন্দ্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কোন ভাব, কোন সন্ত।, 
আছি৭ মান্্ষের ভিতরে অনুভব হয় এমন বিশ্বান আনার নাহ | হন্ত্বি 
ধাহার কৃষ্টি, অতীন্দ্রিও তাহারই ্ষ্টি। ইন্দ্রিয়কে অস্বীকার করির। 
'অতীন্দিয়ের উপর জীবনের কোন ভিত গাথা যায় কি? কেহ আজিও 
পাপিরাছেন কি?” 

[ বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭ ] 

(খ) “ইন্দ্রিয়ের সত্য খেলাকে বাঙ্গলা কখনও অস্বীকার করে নাই। 



শাক্ত সাভিতা ধারায় রামগ্রসাদ ৭৫ 

সাধক জীবনে ও কল্পক্লার স্টান পায় নাই । উহা পরবস্তী 
অবস্তাতে রামপ্রসাদ ললিতেছেন_. 

মন গরীবের কি দোষ আাছে 

তুমি বাজীকরের মেয়ে শ্যাম, 

যেগ্ি নাটাও তেছি নাচে 

তুমি কন্ম ধশ্মাপম্ম, মন্ম কথা বুবে গেছে 

ও মা তুমি ক্ষিতি তুমি জল 

ফল ফলাচ্ছচ কল। গাছে 

সুমি মুক্তি শিব বলেছে 
্ এপি 

মি শক্তি 4 মি ভা সন ০) ৫3 
০ 

ওগা ভমি ছুঃখ তমিই সুখ চণ্তীতে তা লেখা আছে 

প্রসাদ বলে কম্মন্মত্রে যে সৃতার কাটন। কেটেছে 
সিসি 

বৈধ্ণব জানে যে, তাহার মনে, প্রাণেঃ দেহে এক অচিন্ত্য দ্বেতাদ্বৈত লীলা 

করিতেছে, ঢল যন্ত্র যন্ত্রী ভাঙার প্রাণের প্রাণারাম হইয়া আনন্দ রস 

লালাচ্ছলে ভোগ করিতেছেন । এই ইন্দ্িয়ের মধ্যেই শু ভোগ ও ভূক্কি 

গ্রুতিচিত / এ ইন্দিয় ভাগবত ভোগের ইন্দ্রিয় |” * ক 
7 বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭ ! 

(গ) “থুশ্চান পাদরার কাছে বার্গালার ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যের কথা ও 
পাপ বোপের কথা অনেক দিন হইতে শুলিয়া আসি ছি, কিন্তু তাভ। 

বলিয়া কি আমর! আমাদের আদশ ক্ুপিয়া প্রতাচোর রডিন খোলসে 
পড়িয়। শিজের আত্মাকে অস্বীকার করিম] সাঠিতা ও ধম্মে আমুহইভাংর 

গৌরব অর্জন করিব ?”” 
ধা 
রহ | বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭ | 

(থ) “আর্জি কালিকার দিনেও এ সব অলীক খৃশ্চানী নীতিকথার 

্যাকামীতে যাহার! ইন্দিয়ের ভোগকে অশ্দ্ধ করিয়া তুলিতে চায়, তাহার। 

বাস্তবিকই কপার পাল ৮ * * * [ বগুড়। অভিভাষণ ১৯১৭ ] 



৭৬ বাঙ্গালার গীতি কবিত। 

ও মা মায়াস্তত্রে বেঁধে জীব, 

ক্ষেপ! ক্ষেপি খেলা খেলিছে ৷ 

কম্মকল, জন্মান্তরবাদের তত্ব--এই গানের কল্পীকলায় ফুটিতে 
চাহিতেছে_ কিন্তু আমি এই গানের বূপান্তরে যে কথাটি 

বুঝাইতে চাই তাত। হইতেছে এই যে- বিশ্বের আদি অন্তে স্ষ্টি 

প্রবাহে__এই লীলাজ্রোতে য। কিছু ঘটিতেছে-_সাধক রাম- 

প্রপাদের দৃষ্টিতে 51 সনস্তই--বাজীকরের মেয়ে শ্যামা মার 
“নাচ'। এই বিশ্বনত্যই কালীর নৃত্য । বিশ্বের সকল নৈচি ভরা 

এই নূতোর ছন্দে গ্রথিত | ইহার কোন বৈচিত্র্য মাষের 
চরণাঘাত ভিন্ন জাগে নাই । গন্য অধন্ম, সখ দুঃখ, পাপ প্রুণা, 

সমক্তই মায়ের নৃত্যের ভালে ভালে জাগিয়াছে । মনের প্রতোক 
বাপনাতেই মায়ের গত্য চরণ-নুপুর রুনু ঝুন্ধু ধ্বনিত হইতেছে । 

ইহার একট। পাপ আর একট। অপাপবিদ্ধ বলিয়া লেভেল 

। জটিয়া দূরে রাখা-বাঙ্গালার শেষ শক্তিসাধক (১) শেষ শক্তি 

১1 (ক) “জীবনকে অপবিত্র করে কাহাব সাধ্য? জীবের জীবন 
যে ভগবানের লীলা, সেই লীলাময়ের লীলা উপরে হস্তক্ষেপ করে, 

এমন অহম্কার- এমন দাণ্তিকত] কাব ?”, 
| রূপান্তরের কখা ১৯১৭ ] 

| খ] “মানুষের প্রবৃত্তি কি সত্য নহে? মানুনের প্রবৃত্তির মধ্যে 
কি ভগবানের সাড়া পাওয়া যার না? আজও কি শ্রী-চৈতন্তের দেশে 
শুনিতে হইবে যে, আনাদের ইল্জ্রিয়ের খেল শয়তানের খেলা ? আমর" 
কি ইংরাজী 'আমলের প্রথম অবস্থায় যাহা মুখস্থ করিয়াছি, তাহা 
কিছুতেই ভুলিতে পারিৰ না? ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কি অতীন্দ্রয়ের সন্ধান 
মিলে না? [ রূপান্তরের কথা ১৯১৭ ] 



শক্ত সাহিতা ধারায়- রামপ্রসাদ ৭৭ 

গায়ক রাম প্রসাদ সমীচীন মনে করেন নাই ! এইখানেই শান্ত 
ও বৈষ্ণবের অভেদাত্বা। এইখানেই বাঙ্গালার প্রাণের এক 
স্বরূপের পরিচয় । 

তারপর ভ্রমে যখন সিদ্ধির কাছাকাছি গিয়া উপস্থিত 
হইতেছেন তখন সাধক ও কবি একাত্ম হইয়া যে সাধন-গানে 
রূপান্তর করিতেছেন তাহার সত্যই তুলনা নাই । আমি আধু- 
নিক বাঙ্গালার 'অন্ধ জাখি'কে আবার তা ভাল করিয়া চাহিয়। 
দেখিতে বলি। কেন না ইহ]1 সত্যই 'তিমিরে তিমিরহরা” | 

ভবের বেলা গেল সন্ধ্যা হ'ল 

কি করবো আর ভবের হাটে 

শ্রিরামপ্রসাদ বলে বাধরে বুক এটে সেটে । 
ওরে এবার আমি ছুটিয়াছি ভবের মায়া বেড়ী কেটে | 

শ্যামা মা ঘুড়ি উড়াইতেছেন এই ভব সংসার বাজারের 
মাঝে । “মায়াদড়িতে” সকল ঘুড়িই বাধা কিন্তু প্ঘুড়ি ব্বগুণে 

নিম্মীণ কর] |” তথাপি 
ঘুড়ি লক্ষে ছুট! একট কাটে 

হেসে দাও মা হাত চাঁপড়ি। 

এইবার রামপ্রসাদ কাটা-ঘুড়ির মত শুণ্যে উধাও ছুটিয়া- 
ছেন। (২) ভার কল্পকলায় এই তার আভাষ “ 

(গ) “এমন হতভাগ্য কি কেহ আছে যে, তাহার ইন্দ্রিয়ের যে 
ভোগ, তাহার মধ্যে অতীন্দ্রিয়ের যে ডাক একেবারেই শুনিতে পায় নাই ? 

৷ রূপান্তরের কথা ১৯১৭ | 

(২) শ্যামা মা উড়াচ্ছে ঘুড়ি। 
( ভব সংসার বাজারের মাঝে) 

এ যেমন ঘুড়ি, আশ। বাষু, বাধা তাহে মায়! দড়ি। 



৭৮ বাঙ্গালার গীতি কবিতা! 

' আর ভুলালে ভুলবো না গে 
আমি অভয়পদ সার করেছি 

ভয়ে হেলবো ভুলবো না! গো। 

কাক গণ্তী মণ্ডি গাথা, তাতে পর্রাদি নাড়ী। 
ঘুড়ি স্বগুণে নিশ্মাণ কর1, কারিগরি বাড়াবাড়ি। 
বিষয়ে মেজেছে মাজা, কর্কশ হয়েছে দড়ি । 

ঘুড়ি লক্ষে দুটা একট। কাটে, 
হেসে দেওমা হাত চাপড়ি। 

প্রসাদ বলে দক্ষিণা বাতাসে ঘুড়ি যাবে উড়ি। 
ভব সংসার সনুদ্রপারে পডবে যেয়ে তাড়াতাড়ি। 

রামপ্রসাদের সম্পূর্ণ গানটিই উদ্ধত করা হইল। এখন এই গানটি 

সম্পর্কে 915৮০] 4২1৬5102 যে সকল কথা বলিয়াছেন তাহাও তুলিয়৷ 
দিতেছি ।__ 

00211) 0 1)05170 01019117010695 1505 5025 01 0176 10166 
91911)5. 0) 0176.01110 00110 1015 00106020012] 0026 
165 0)001)01 51)9910 1170 ৬107 105 0955, 11100061065 
00 509, 417001009৬4 138.11 196001705 [6 [019,5009.05,. 361 
60% 15 0170 [10150 15116) 01 17101) 0105 56010515 ০০০1০৫ 
৮৮101) 1১0৩/06160. 15175501726 16 1729, ০006 01810101517 0010615, 
7806৮ 012 1995 10100151115 90009 50১ 00102916061 151 
0090 306 (19011020695 10100, 106 0102,15 252৮ 200 10015 
00 101 1256 105 20:1061১ ড/1)116 1019 1109 1050101)- 
02111502006 2 90100, 1615 6102 £01226 01 1165 01286 13 
[01550 1961916 10100) 0116 10160 16198560115 0103 5001, 0:01) 
€০ 1:660005, 2170 91011] 0100 500965061 18,85105 200 1017.75 
010, 200 25 11 ১005 1000৬৮ 1806 002৮ 211 00656 ৬716 
81)8,00 15 ১--” 

“110 00210321066 10150 091 01019 ০9110, 
116 20001715155 001100 1761 1010৩, 
[1 2১ 10121010650 01001558.100, 
১1)০ 01165 606 90110 01 0109 01 65৮০. 
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বিষয়ে আসক্ত হয়ে, বিষের কুপে উল্ব না গো 
সখ হুঃখ ভেবে সমান মনের আগুণ তুলবো না গে। 

ধনলোভে মত্ত হয়ে দ্বারে দ্বারে বলবো না গো 

মায়াপাশে বদ্ধ হয়ে, প্রেমের গাছে ঝুলবো না গো 
রামপ্রসাদ বলে দুধ খেয়েছি 

ঘোলে মিশে ঘুলবো না গো। 

এইবার “ঠিক ঠিকানা” অনেকটা সাধকের করতলগত 
হইয়াছে । যে মৃত্যু ভয় দেখাইয়া মনকে তিনি কত শাসাইয়া- 
ছেন, সেই শমনকে এবার তিনি দূর হইয়া যাইতে বলিতেছেন 
এবং না গেলে “সোজা” করিয়া দিবেন এমন আভাষও দিতে- 

ছেন। কেন না এখন তিনি 

ক্ষেমার খাস তালুকের প্রজা 

ক্ষেমার খাসে আছি বসে, নাই মহালে শুকোহাজা 

এখানে তিনি শ্যামা মাকে কয়েদ করিয়াছেন 
পে শে পাও ০৪ শপে পপ সপ 

800 1761) 0172 10106 508,15 210 1060 605 1101017106 
(00 100৬7 51) 12.25105 200 01295 1301 172,001 
(95 686 31965£ 1২7৮6102--09 92405 0£ মে]! 

[54755 ) 

প্রবন্ধ লিখিবার সমর দেশবন্ধু চিত্তরগুন 31966 10104, রাম- 
প্রসাদ্দ সম্পর্কে কোন অভিমত জানিতে পারেন নাই | অথবা 315021 
16010 কর্তৃক রামপ্রনার্দের কোন গানের ইংরাজী অন্থবাদও তিনি 
দেখিতে পারেন নাই । যদিও ১৮৯৯--১৯*০ এই এক বৎসর মধ্যে 

ভগিনী নিবেদিতা 1৬9 5 61008 01 18,11 প্রকাশ করিয়াছেন । 91566 

10105. রামগ্রসার্ধের ৫টি মাত্র গানের ভাবার্থ অনুবাদ করিয়াছেন। 
গানের সপ্পূর্ণটা কোথাও তিনি অনুবাদ করেন নাই। সম্পাদক। 4 



বাঙ্গালার গীতিকবিতা। 

১। মন বেড়ি তার পায়ে দিয়ে হৃদগারদে বসায়েছি 
হুদি পদ্ধে বসাইয়ে সহআারে মন রেখেছি । 

শমনকে স্পষ্ট কেমন বলিতেছেন 

২। দূর হয়ে যা যমের ভটা! 
ওরে আমি ব্রহ্মময়ীর বেট? 

বলগে যে তোর যমরাজাকে আমার মতন নিছে কট! 

আমি যমের যম হইতে পারি, 

ভাবলে ব্রল্মময়ীর ছট। 

প্রসাদ বলে কালের ভটা 

মুখ সামলিয়ে বলিস বেটা 

কালী নামের জোরে বেধে তোরে 
সাজ! দিলে রাখবে কেট । 

৩। যারে শমন যায়ে ফিরি 
ও তোর যমের বাপের কি ধার ধারি £ 

৪1 ওরে শমন কি ভর দেখাও মিছে 
তুমি যে পদে ও পদ পেয়েছ সে মোরে অভয় দিয়েছে 
৫। অভয় পদে প্রাণ স'পেছি 

আমি আর কি শমন ভয় রেখেছি 
আমি দেহ বেচে ভবের হাটে ছুর্গানাম কিনে এনেছি 

৬। কালীনামের গণ্তী দিয়ে আছি দঈাঁড়ায়ে-- 
ওরে শমন তোরে কই আমিত আটাশে নই 

তোর কথায় কেন রব সয়ে ? 
ছেলের হাতের মোয়া নয় যে খাবে হুম্কো দিয়ে । 



শাক্ত সাহিত্য ধারায়-_রাম প্রসাদ ৮১ 

সাধক এইবার আত্মপ্রতিষ্ঠ । তিনি মশারি তুলিয়া! নিজের 
মুখ দেখিয়াছেন। তিনি এবার নিজেকে *জানিয়াছেন 

“ব্রন্মময়ীর ব্যাটা” । বাঙ্গালী একদিন অষ্টাদশ শতাব্দীর 

শেষ ভাগেও-_যে সাধনে নিজেকে ক্রহ্মময়ীর ব্যাট জ্ঞানে 

যমরাজকে মুখ সামলাইয়া কথা বলিতে স্পর্ধা করিয়া 

গিয়াছে- বাঙ্গালীর গানের রূপাস্তরে সাধনা শতদলের %ুমত' 

ফুটিয়া রহিয়াছে-__-তার পরবর্তী যুগের বাঙ্গালীকে সেই সাধন- 
ভ্রষ্ট কে করিল? (১) গানের বূপাস্তরে সেই সরল 

(১) ক। রামপ্রসাদের কিছুদিন পর বার্গল। আবার গানে ভরিয়। 
উঠিল। কবি ওয়ালাদের গানে আবার পল্লী মুখরিত হইয়া উঠিল। সেই 
যুগকে বাঙ্গলার গানের যুগ বলা যাইতে পারে।” 

[ নাকিপুর অভিভাষণ ১৯১৬ ] 
(খ) **ঞ "রামপ্রসাদের পূর্বে কিছুদিন যে আসনিয়াছিল 

তারপর আবরাম জলোচ্ছাসের মত গান আসিতে লাগিল 1” 
[ বাকিপুর অভিভাষণ ১৯১৬ ] 

(গ) “বাঙ্গলার মধ্যযুগে "গানের যুগে এই বিচিন্তর ভাব 
সম্পদের কথা আমি এই খানেই শেষ করিলাম। তারপর অগঃঘন 
মসীময় আকাশ- আর নাই। বাঞগগলায় প্রতীচ্যের নব আগমনে, 
তাহার আলোকে, তাহার বুকের ললিত। শুথাইয়া গেল, বাঙ্গলার দীপ 
নিভিয়া আফিল 1” [ বাঁকীপুর অভিভাষণ ১৯১৬] 

(ঘ) “রামপ্রমাদের পর বাঙ্গলাম় আর খ।টি বাঙ্গালী কবি জন্মে 
নাই।» (বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭ ) 

(৬) *তাহারই মধ্যে বাঙলার যে শাস্তি, পর্ণ কুটীরে বসিয়া 
বিশ্বস্থাকে করতলস্থ আমলকবৎ ধরিয়া রাখিয়াছিল, সে শক্তি-- 
সামর্থ্য হারাইল কেন? সেআদর্শ কেমন করিয়! এই ফেরঙ্গ যুগ নই 
করিল, তাহাই ভাবিবার কথা 1” ( বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭ ) 

নত ঙ 



৮২ বাঙ্গালার গীতি কবিত। 

স্বাভাবিক স্ুর--কিসের কৃত্রিমতায় ডুবিয়া গেল-? সাহিত্য 
জীবন ও সাধনায় এ ব্যবচ্ছেদ কেন হইল? আজ শতমৃত্যু 

ভয়ে ভীত বাঙ্গালী কেন মুখ তুলিয়! চাহিবার সাহস পধ্যস্ত 
হারাইয়৷ ফেলিল? আমায় বলিয়া দাও কোন্ বিশ্বের 
সহিত সঙ্গমে তার কপালে ইহ! ঘটিল? অন্ধকার বিশ্বের 
'অন্ধতম কোণে বাঙ্গাল! সাহিত্য এতদিন নাকি ধুকিয়া 

মরিতেছিল। আজ শতবর্ষ তার উপর দিয়া উদার বিশ্ব 

সাহিত্যের মালোক চম্কিয়৷ গিয়াছে। কৃপের ভেক সাগরে 
পড়িয়াছে। ইহ! কি সত্য ? আজ বাঙ্গালায় যে অন্ধকার-__ 

সাহিত্যে, জীবনে ও ধর্মে, আজ বাঙ্গালায় যে প্রাচীর ঘেরা 

অন্ধকৃপের স্থষ্টি__বাঙ্গালার ইতিহাসের পাতা এক এক করিয়া 
ছি*ড়িয়া আমাকে দেখাও-তার কোন্ পাতায় বাঙ্গালীর 

এ কলঙ্ক এমন গভীর রেখাপাত করিয়াছে ? 

আপনারা আমাকে বত ইচ্ছা গালি দ্িন_-কিছু আসে 

যায় না। (১) আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না-- 

তাই একথা আপনাঁদিগকে পুনঃ পুনঃ আমাকে বলিতে 

“010 [২2.001100109,10 5010106 2, 016512106 0066 7৮006 

05010 10 09 22185 2098, ৯৪,৮5 

রামমোহন আলনিবার পূর্বে বাঙ্গলার সাহিত্য, ধশ্মগান রামপ্রপাদের 
স্থরে তাহার আদর্শে মাতিয়। উঠিয়াছিল। 

বাঙ্গলার শাক্ত রামপ্রসাদের প্রেম-ভক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণব মহাপ্রভুর 
ভক্তির ধারা, বাঙ্গলার প্রাণের ধারা হইতে বিচ্ছিন্ন নয়। 



শাক্ত সাহিত্য ধারায়--রামপ্রসাদ ৮৩ 

হইবে। যাহারা বাঙ্গালাকে এ যুগে বিশ্বের সাগর সঙ্গমে 
লইয়া গিয়াছেন বলিয়া স্পর্ধা করিতেছেন-_ আমি তাহাদের 

কথা বুঝিতে পারি না। বাঙ্গালাতে বসিয়া-একদিন যার 

সাধন]! ও কার্য্য বাঙ্গালীকে '্রহ্গময়ীর ব্যাটা” এই উপ্লন্ধিতে 

পৌছাইয়া দিয়াছে,_সেই বাঙ্গালী সাধক-- সেই বাঙ্গালী 
কবিই আমার নিকট বিশ্বকবি । কেন না তার কাব্যে, তার 

সাধনায়--বিশ্ব যিনি, বৈশ্বানর বিরাট যিনি, তিনি উপহত 

হইয়াছেন। ইংরেজ আগমনের অব্যবহিত পুর্বেবও বাঙ্গালীর 
বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া! বাঙ্গালার কবি বিশ্বকবি (২) হইতে 

শাপশীশ্পীশীপিসীিলি 95 আদ পা সাপের 

২। [011 19577300121 9011109 2 0110616100 10016 11761) 29 

[176 01010 09410 17250 05102116562 002 27105 517 111 

0০ 050 51510 10 0186 ভ0109 ০ 1[010691) 01797012961. 

106 61001116170 116612চ 01010 5255 20 0015 বঙ্গভাবা ও বঙ্গ 

সাভিত্া 1,029. 

৬11. ১০1] 000665 11176500102 1₹76001)0177552.015 90159 00 

91)0%৮ 02,000 8৮16 ডি 00 13৩ [019,000] 5106 05 5109 

৫101) 0076 11165 0700৮0 10100 1২27310)017281025 737178170- 

8700 01 105 001095 ৮0176 105 05 52510 0720 0105 0065 

0190৮ 0190 000 010 0156 111)৯ 01 12,0210795'01 888,010 06 

&1)1)92,:50 ঠ0 1২2 0010)0172.1) 00 1000%6 076 26106190190 00৪. 

09006 80161. 00770096631 1)112090 0০102510012, 19 ৪, 50161 

20106 01080 210 10615 20600915010 00 6610 ০01 

12058,11 1166198,6516-70056 00120 8095550860 1898, 

৯12,100 10. 

এই সমালোচনাকে উল্লেখ করিয়াই চিত্তরঞ্জন বলিতেছেন “আপনারা 
আমাকে যত ইচ্ছ। গালি দিন। কিছু আসেযায় ন।--সম্পাদক। * 



৮৪ বাঙ্গালার গীতি কবিত! 

পারিয়াছেন। রামপ্রসাদের গীতি-কবিতার আলোচনায় আমি 

তাহাই বলিতে চাই । 

কালীর বাহিরের রূপবর্ণনার প্রসাদী সঙ্গীতগুলিকে আমি 

কৃষ্ণচন্দ্রীয় শবধুগের কাব্য বলিয়া ভারতচন্দ্রের গীতি-কবিতার 

সহিত তুলন। করিয়া আসিয়াছি | এমন কি এই স্তরে অনেক 

দিকে রামপ্রসাদ অপেক্ষা ভারতচন্দ্রের কৃতিত্ব অস্বীকার কর! 

যায় ন|_ তাহাও বলিয়াছি । কিন্তু সাধনের ধাপে ধাপে উঠিতে 

গিয়া যখন কালীকে বাহির ছাড়িয়া অন্তরে দেখিতে 

লাগিলেন_-তখন তাহার কাব্য যেঁরূপান্তর ঘটিতে লাগিল-- 
তাহ! ভারতচন্দ্রের কাব্যলোককে অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রীয় 

যুগ ও তার পূর্বেব ও পরের কত যুগকে একসঙ্গে গ্রথিত করিয়া 
ফেলিল--গ্রথিত করিয়া বাঙ্গলার গান--বাঙ্গালীর জাতীয় 

চিন্তকে কোন্ উদ্ধে লইয়া গেল। কাবোর এই অভূতপূর্ব 
রূপাস্তর বস্ততই বিস্ময়াবহ । 

আমার বাঙ্গলার শ্যামল শ্রী। পায়ের তলে এই কচি 

সবুজ ঘাস,-মাথার উপর এ আকাশের নীলিমা-_-ইভার 
মধ্যে বসিয়া 

১। নবনীলনীরদদ তন্ুরুচি কে 

২। কেরে নবনীল জলধর কায়-_হায় হায়, 

আমার মায়ের এই ছবি রামপ্রসাদ আকিয়া গিয়াছেন। 

কিন্ত এবার যে বাহির হইতে অন্তরে আসিয়া উদয় 

হইতেছেন--সমস্ত দেহে, মনে প্রাণে, সাধক মায়ের আবির্ভাব 
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অনুভব করিতেছেন । আপনারা বোধ হয় মায়ের এই 

আবির্ভাব পধ্যস্তই স্বীকার করিবেন। কিন্তু আমি বলিব 

সাধকের নিকট মা সাক্ষাৎ মুভি ধরিয়! আসিয়া দেখ! দেন। 
এ কথা লইয়া তর্ক বৃথা । ইহ] লইয়! কেহ তর্ক করে না।! 

আমিও করিব না । ক * 

বাঙ্গালীর গানে দেহতত্ব-মূলক এক শ্রেণীর গান আছে। 
চণ্তীদাসেও আছে-_রামপ্রসাদেও আছে । দেহ শয়তানের, 

আর, আত্ম! ভগবানের_ইহা পাড্রীরাই এ যুগে আমাদিগকে 
শিক্ষা দিয়াছেন । ইহ) বাঙ্গালার সাধনার কথা নয়,__ শাক্তেরও 

নয়, বৈষ্বেরও নয় (১), কাজেই যেমন বৈষ্ণন পদাবলীতে 

তেমনি শ্যাম] সঙ্গীতে-_দেহের প্রতি অঙ্গে অঙ্গে ইষ্টদেবদেবীর 

অনুপম লীল।-মাধুধ্য প্রথম আস্বাদিত হইয়া পরে কাব্যে ও 
গানে রূপান্তরিত হইয়াছে। 

“মাতৃভাবে" রামপ্রসাদ তত্ব করিয়। গিয়াছেন। তাহার 

দেহতত্বে ও সাধন প্রণালীতে যে আভাস ও ইঙ্গিত আমরা 

পাই,-_চণ্তীদাসেও ঠিক তাহাই দেখিয়া আসিয়াছি! কেন 

এরূপ হয়? চণ্তীদাস রামপ্রসাদ ভিন্ন নয় এক। বাঙ্গালার 

একই স্বরূপ হইতে ইহাদের জন্ম ৷ " 

১। (ক) পৃঃ ৭৫, ৮২, ১২৭। ( বগুড়া অভিভাষণ। ১৯১৭)। 

(খ) আমরা জীবনটাকেঃ টুকৃরা টুকৃর। করিয়া ভাগ করিতে 
শিখি নাই, আমাদের ধন্ম জীবনের কোন একট। বিশেষ গণ্তীর মধ্যে 
আবদ্ধ থাকে না।” (ক্বপাস্তরের কথ। ১৯১৭) 



৮৬ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

রামপ্রসাদ বাহির ছাড়িয়া এবার হৃদি-রত্বাকরের অগাধ 

জলে ডুব দিতে চলিলেন__। এক ডুবে কুলকুগুলিনীর কুলে 

গিয়া উঠিলেন। এইবার প্রাণের খেলা--এইবার অস্তরঙ্গ 
সাধন | আমর! দেখিব কল্পকলায় তার কি রূপ বিকাশ 

হইয়াছে । 

রামপ্রসাদ অগাধ জলে ডুব দিয়! গাহিয়া উঠিলেন-_ 

কে জানে গো কালী কেমন 

ষড়দর্শনে না পায় দরশন । 

কালী পদ্মবনে হংসসনে হংসীরূপে করে রমণ 

তাকে সহত্রারে মূলাধারে, সদাযোগী করে মনন । 
আত্মারামের-আত্মীকালী প্রমাণ প্রণবের মতন 

তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা যেমন। 

মায়ের উদর ব্রহ্মা্ড ভাগ প্রকাণ্ড তা জান কেমন 

মহাকালে জেনেছেন কালীর মন্ম, অন্য কেব। জানে তেমন | 

প্রসাদ হাসে, লোকে ভাবে, সম্ভরণে সিন্ধু গমন 

আমার প্রাণ বুঝেছে মন বুঝে না, ধরবে শশী হয়ে বামন। 

কেবল মহাকাল কালীর মন্ম বুঝিয়াছেন, জীব--শিব না 

হইলে এই কালীর মন্দ তেমন বুঝিবে না। প্রাণের যে 
অনুভূতি এই গানের রূপাস্তরে ফুটিতেছে_যে দেহতত্ব, 
আত্মতত্ব, বিশ্বতত্ব ও পরমার্থতত্ব-_- একসঙ্গে কল্পকলার রূপাস্তরে 

প্রকট হইতেছে--তাহার কাছে বড়দর্শনের ও শাস্ত্রবিষ্ভার 
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অসার তর্ক__আমি আবার বলি, “গোস্পদের সঙ্গে তুলনীয় (১) 

এই সমস্ত তত্বের বিশ্লেষণে আমি হস্তক্ষেপ করিব না । কেননা 

আমার তাহাতে অধিকার নাই । কথার দ্বারা ইহার বিশ্লেষণ 

ও সমীকরণ হয় না। ইহা সাধনের অঙ্গীভূত। সাধন 

ব্যতিরেকে, দীক্ষা ব্যতিরেকে, গুরুর কুপা৷ ব্যতিরেকে ইহার 

ঠিক ঠিকানা মিলিবে না ।* * বাঙ্গালী আজ বিশ্ববিষ্ভালয়ের 

নানা মহলের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এইট মণিকোঠার পথ হারাইয়া 
ফেলিয়াছে। এই মণিকোঠার চাবি যাহাদের হাতে ছিল-_- 

আজ তাহারা কেজানে কোথায় গা ঢাকা দিয়াছে । আমি 

ইহার খবর জানি না। আপনাদের যদি চিত্তশুদ্ধি হয়, মন মুখ 
এক হয়,_-কাপট্য, শাঠ্য ও জাড্য দোষ দূর হয়, তবে আবার 
হয়ত একদিন মা কৃপা করিয়া-_এই বিশ্বের বিদ্যালয়ের পথে 

পথভ্রাস্ত বাঙ্গালীকে আবার তার মন্দিরের মণিকোঠার দিকে 

ডাকিবেন। পঞ্চবটা তলে যে সাধক মে দিন আসিয়াছিলেন-_ 

সেই মায়ের পুজারীকে আবার তিনি পাঠাইবেন। আমি 

বাঙ্গালীর গানের কথা, কল্পকল! ও তার রূপান্তরের কথা 

বলিতে বসিয়াছি। কেবল তাহাই বলিব। 

১। প্রামগ্রসাদের গানের ভিতর প্রেমের, মানুষের রুপাস্তর 

হইয়াছিল, তাহার কাছে বিশ্বের দর্শনাদি প্রতিপাদ্য গ্রন্থের বোঝা ও 
জ্ঞান গোম্পদদের তুল্য ।”-_ ( বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭) 

«আমি আবার বলি গোন্পদের সে তুলনীয় ।”--কেননা বগুড়। 
অভিভাষণে ইহ! তিনি একবার বলিয্নাছেন কাজেই আবার বলি--এই 
কথ। বলিতে হুইতেছে। সম্পাদক। 



৮৮ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

আমি তত্বমূলক গানগুলির ছুই চারিটী উদ্ধার করিতেছি । 
১। দিবানিশি ভাবরে মন অন্তরে করালবদনা 

মূলাধারে সহম্ারে বিহরে সে, মন জাননা । 

সদা পল্মবনে হংসীরূপে আনন্দে সে মগনা | 

২। সেকি এমনি মেয়ের মেয়ে 

স্ষ্টি স্থিতি প্রলয় করে কটাক্ষে হেরিয়ে 
সে যে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড রাখে উদরে পুরিয়ে । 

সে কি গুধু শিবের সতী ? 

যারে কালের কাল করে প্রণতি 

যটচক্রে চক্র করি কমলে করে বসতি 

সে যে সর্বদলের দলপতি সহশ্রদলে করে স্থিতি । 

৪ । হৃাদ্কমল মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা 

মন পবনে ছুলাইছে দিবস রজনী ও মা । 

ইড়া পিঙ্গল! নানা স্ৃযুন্না মনোরমা 
তার মধ্যে গাথ। শ্যাম! ব্রন্মননাতনী ও মা। 

৫। আমার মনে বাসন! জননি 
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহআ্ারে হ-ল-ন্গ ব্রহ্মরূপিনী 

এই গানটির গাথুনির মধ সাধন ও তত্বকথা এমন 
মিশ্রিত যে, সাধক ও সিদ্ধ ব্যতীত, কেবল সাহিত্যালোচনায় 
ইহার অর্থবোধ সম্পূর্ণ অসস্ভব। 

৬। শমন আসার পথ ঘুচেছে 
আমার মন সন্দ দূরে গেছে 
আমার ঘরে ত নবদ্বারে চারি শিব চৌকি রয়েছে । 

তে 
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৭। তার! আছ গে অন্তরে ম। আছ গো অন্তরে 

কুলকুগুলিনী ব্রন্মময়ী ম। 
একস্থান মূলাধারে অন্ত স্থান সহশ্রারে 

আর স্থান চিস্তামণিপুরে । 

ইহার সহিত চণ্ডীদাসের 
কিবা কারিকরের আজব কারিকুরি 
তার মধ্যে ছয় পদ্ম রাখিয়াছে পুরি 

সহত্রারে হয় পদ্ম সহস্রক দল 
তার তলে মণিপুর পরমশিবের স্থল। 

এই তত্বগানটির ঘটচক্র সাধনার নিতান্তই অনুরূপ বলিয়। 
মনে হয়। শাক্ত ও বৈষবের দ্বন্দের কথাই আমরা এ যুগে 
শুনিয়। আদিতেছি ক * কিন্ত মণিকোঠার খবর লইলে দেখ! 
যাইবে বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপে, শান্ত ও বৈষ্ণব ছুই নহে 
এক 1% * 



রামপ্রসাদের মানসিক বিকাশের বিভিন্ন স্তর 

প্রসাদী সঙ্গীতে বৈষ্ব প্রভাব 

তৃতীয় পল্লব 

| বামগ্রসাদ বৈষ্ণব-বিদ্বেষী কিলা--তাহার বিদ্যাহ্থন্দর গ্রন্থে বৈষ্ণবের 
উপর ঙ্লেষ আছে । ইহা! বৈষবেব নিন্দা নয়, অবৈষ্ণবের নিন্দা। ইহা 
বিদ্বেষ নয়, ইহা! ধিদ্রেপ বা কৌতুক। কালীকীর্ভন ও কৃষ্ণকীর্তন এই 
ছুইখানি গীতিকাব্য্ট বাম প্রসাদ ৫বঞ্ণব-প্রভাব দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয় 
রচন! করিয়াছেন । শাক্ত ও বৈষ্ণবের বিরোধের মধ্যে রামগ্রসাদের 
কালীকীর্তুন একটা সামগ্রশ্ত বিধানের চেষ্টা করিয়াছে । কালীকীর্ভনের 
ভাষার সাক্ষী টৈঞ্ণব-প্রভাবের অকাট্য প্রমাণ। বিদ্যাস্থন্দরের ভাষার 
সাক্ষীও টৈষ্ণব-প্রভাবের আর এক প্রমাণ। আগমনী ও বিজয়ার 
বাৎসল্য-রসের স্হিতেও ঠঞ্ণব প্রভাব লক্ষ্য কর! যায়। কৃষ্ণকীর্তনে 
বৈষ্ণব-প্রতাব শুধু নয়, বৈষ্ণব-সাধনে প্রবেশের পরিচয় পাওয়া 
যায়। প্রতোক সাধনাতেই সিদ্ধ অবস্থা, বিদ্বেষের অতীত অবস্থা । 
রামপ্রসাদদ সিদ্ধ পুরূষ, শিদ্ধ পুরুষের বিদ্বেষ থাকে না। রামমোহনে 
বৈষ্ণব বিদ্বেষ আছে। রামমোহনের ব্রহ্মদঙ্গীত একদিকে চণ্তীদাসের 
ধারা, অপরদিকে রামপ্রসাদ্দের ধারা, এই দুই ধারা হইতেই 
পৃথক--এমন কি উপ্টাধারা। রামমোহনের ব্রহ্ম-সঙ্গীত বাঙ্গালার 
প্রাচীন সাধনার ধারা হইতে জন্মে নাই। বাঙ্গালার প্রাণের 
সহিত ইহার যোগ নাই। বাঙ্গালা ইহা গ্রহণ করে নাই। 

রামগ্রসাদের গান, সমগ্র জীবনের গান, জীবনের কোন অংশের 
গন নহে। রামপ্রসাদ মুর্তি-বিদ্বেধী নহেন। তীর্থ মাহাত্যের 
অস্বীকারকারীও নহেন। লৌকিক সংস্কারের প্রতি কটাক্ষও ইহ নহে। 
ইহ সাধনের বিভিন্ন স্তরের একট! উচ্চস্তর মান্ত্র। 



শাক্ত সাহিত্য ধারায়-_ রাঁমপ্রসাদ ৯১ 

আমি আবার বলি যাহারা! দেশের দশকন্মের (১) এক 

কন্মও না করিয়। নব্য-ন্যায় দায়ভাগ ও রদুনন্দনের অষ্টাবিংশতি 
তত্ব এবং শাক্ত আর বৈঞ্চব এইসব চারিসিকি মিলাইয়া যোল 

আনা বাঙ্গালার প্রাণের হিসাব করেন (২) আমার দুঃসাহস 
রা পা. সপ সপ পপ ০০ সপ স্পশপীপগ শশী স্পেশাল পপ 

১1 “যাহারা দেশের দশকম্ম তাগ করিয়া, দেশের অন্তরঙ্গ সাধন! 

হইতে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করিয়াছে, যাহাদের প্রতি কথায়, প্রতি ভাবে, 

প্রতি কার্ধ্যে পশ্চিমী সেপাইয়ের খাড়া নজীর দেখাইতে হয়, যাহার! 
ংসারে জন্ম লইয়৷ নিজেদের প্রাণকে প্রতিনিয়তই নিজেরা ছলন! 

করে তাহাদিগকে বলিবার আমার কিছুই নাই। 
| বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭ ] 

বগুড়া অভিভাষণে--একবার দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই ভাবে ও ভাষায় 
বলিয়াছিলেন। কাজেই এখন তিনি বলিতেছেন--“আমি আবার 
বলি।৮”--সম্পাদক। 

২। (ক) দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন বাঙ্গালার প্রাণকে “চারিসিকি 
মিলাইয়া ষোল আনা” রূপে দেখেন নাই। বাঙ্গালী সভ্যতার প্রত্যেক 
বিভাগ বা বৈশিষ্ট্যের মধ্যেই তিনি বাঙ্গালার সমগ্র প্রাথকে দেখিয়াছেন। 
পরস্ত ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল 10018 ১69501021এর সমালোচনায় 

সমগ্রের মধ্যে অংশকে দেখিয়াছেন। অংশের মধ্যে সমগ্রকে দেখা, 
আবার সমগ্রের মধ্যে অংশকে দেখা, এই ছুই রকম দেখাই দীর্শনিকগণ 
দেখিয়। থাকেন। চিত্তরঞ্জনের দেখার যাহা বৈশিষ্ট্য এখানে তাহাই বলা 
হইল মাত্র । 

বাকীপুর অভিভাষণের ২৩ দিন মাত্র পরে ( ১৯১৬ ডিসেম্বর ) 
ডোমসারে (ফরিদপুর ) “বিক্রমপুরের কথা” প্রসঙ্গে চিত্তরঞ্জন বলিয়াছেন 
---"সমস্ত বাঙ্গাল! দেশে একটা চিরন্তন বাণী আছে। বাঙ্গালা দেশের 
ও সমগ্র বাঙ্গালী জাতির যে অথগ্ ইতিহাস তাহা সেই বাণীকেই 
চিরকাল ঘোষণ! করিয়াছে, এখনও করিতেছে ও চিরকাল করিবে”। 
আবার এই অথণ্ড বাঙ্গালী জাতির অখণ্ড ইতিহাসের মধ্যে বিক্রমপুরের 



৯২ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

হইতে পারে-কিস্ত আমি তবু বলিব-যে তাহারা দেশের 
অন্তরঙ্গ সাধনা হইতে নিজদিগকে বিচ্ছিন্ন করিয়া এই যে ্াড়ে 
বাঁধ তোতাপাখীর বুলি আওড়াইতেছেন-_-ইহার মূল্য এক 
কাণাকডিও নয় | - 

“একটা বিশিষ্ট ভাব, একটা! স্বতন্ত্র প্রাণ আছে ।৮ এবং এই বিক্রমপুরের 
বিশিষ্ট প্রাণকেও তিনি “অথণ্ড জীবন থণ্ড” বলিয়া স্পই নির্দেশ 
করিয়াছেন। “এই যে অগণ্ড জীবন খণ্ড (বিক্রমপুরের প্রাণ ) তাহার 
বাণী শুনিতে চাই” । এই চারিসিকিতে ষোল আনার দৃষ্টি চিত্তরঞ্নের 
্বভাবগত নয়_-ইহাই বলা উদ্দেশ্ত। সম্পাদক 

(1) ৮1106 009,150 2.52.11756 [2,0017001)717 195 61126 176 

2.8 1000 ]0 20176 107) 006 500] 07 103600711]. নু 

1071901)0617519090 103010571, 15 17611510175 105 500165%. 

17765567106 010 1)৮ ডেল 06 01017120086 ৪, 101901- 

০0011) 00 606 1109 200 50011019901 0106 1)601916, 1701 

116 1779 12100150 106 02,020152, 1506 ০1 ড2,1510109,51902 

/1)101), 10 10116 01010109100? 076 01:1610) 1011015 076 010 

8100 109,010 01 8301092,15 116, 20079 001610 101:5565 

0026 606 5091 09183810755] 95 2, 10001) 19561: 01211050052 

19 19100 63010129960 11) 10০ 731052,11 5 2,151)102,52, 1106 2200 

110612,0076, 1460 55 566 ৬/1770 216 1106 00105 101126101 
]612)61115 01 70301798.15 00151115,5 

(2) “1176 1166 209 01709010091 02105811511 08৫ 01750 

01806 01:050-02,560 017 0100 31011619, 10172 00752101155 

15 2, 132173010৩5 6101)10561)0 01 0705 05016101021 91011015 
10 2. 70971010819 5610 2100 01165000917, [7 00৩ 95206 
ভ% 00 070 108,515 0১6 010652 ১1721015, 19217100002, 
1)2.5 0108,08960 85100 97 9661008,515৩0 0176 4467070) 0050০10, 
0০103501015) 05955 2,00761151009  09056158,0029 101 
1361759801 1310005,, 
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বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিতে বসিয়া 
ধাহারা নিঃসঙ্কোচে লিখিতে পারিযাছেন যে, রামপ্রসাদ বৈষব- 

পনির 

(8) “9880 006 20008 02006, 180581760. 2,001105000% 
(0 591010161096116 10, 35071] 19800 01015 [07119901019 10 
1061 5756600 01 1₹58৮8১ 81070010006 191031018, 9৮৪- 
6০0] 0£ 0৮0৫1৮01052, ১1002052- 0065 5506100 01 [ব্য৪৮৪ 

8.5 065০1019690 11) 13217 07.] 13 0115010.% 

(+) “৮17116 006 890681 5000001018৬ 2558 £162৮ 

7 £০০00100 00 0176 11001151054], 16 0001020 211 (600010- 

0169 00৮79005 1100151008.115610 65:065885 ড/10101) ৫900 

12601 025 110 000 ৮8.6 01 0116 ১1৮৭, 99:68 200 ড০190- 

102,55 001055 1)5 0129,0151109 90115 200 80017] 116 00 

006 01501 0101798.] 100810002, (00155) 01 09 90011619 200 

10% 00109101017 2 10151) 1969] 0? 10960561009] 2১00. 
5০০1৭] 19115 £ 

(5) “11015 15 0106 10500198100 98110501107 ৬6 

00156 51০৬৮ 000 56018012010 00105 01130175281, 7611 

9010 010901905 575 210980165০0 ভি 25 0065 21710101760 
€06 1166 01 00 1)201016 10 102:010012.1 01150010905.% 

(6) “5175 50981 091 9320/781 2069.05 2.1] 015, 25100 5111 

1106 0৩ 11511 00100৩150 36 ছ্০ 09006 £000 2,00080 

0102 01 01056 10173105 (0 017৩ 63010151010 01 176 169 6.5 

[106 110019.10 24655610501, 108,017 2১ 1918, 
(01050818.001900 /915060 ]1, 

উপরে উদ্ধত সমালোচনার প্রতিবাদ স্বরূপ চিত্তরগ্জন তাহার বগুড়। 
অভিভাষণের বক্তব্যকেই পুনরায় সমর্থন করিতেছেন। সম্পাদক। 

শ্রদ্ধেয় ভুদেবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাহার পপুপ্পাঞ্জল' গ্র-স্থর 
১১দশ অধ্যায়ের শেষ ভাগে বলিয়াছেন--“কাপলদেবপ্রিম্বা, ন্তায়শাস্ত্- 

' প্রস্থতি, তন্ত্রশান্জননী বঙ্গমাতা কতকাল আত্মবিস্বৃতা হইয়া নীচানুকরণ- 



১৪ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

বিদ্বেষী ছিলেন (১) তাহারা! দেশের দুর্ভাগ্য--পাশ্চাত্যোতসাহে 

এতই বিগড়াইয়া গিয়াছেন এবং পাশ্চাত। সাহত্যের 
এঁতিহামিক লেখকদিগকে এমনই অন্ধভাবে অন্নুকরণ করিয়া- 

ছেন যে, দশকম্মের মধ্যে থাকিয়াও এরূপ অপকন্ম তাহার! 

করিতে পারিয়াছেন । 

রামপ্রসাদকে বৈষ্ণব-বিদ্বেষী বলিয়া ধাহার লেখনী কলঙ্কিত 

-_বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের যত বড় ইতিহাসই তিনি লিখুন ন। কেন, 

(২) আমি বলিব --তিনি বাঙ্গাল। সাহিত্যের ধারায় বাঙ্গালার 

প্রাণের স্বরূপ খুঁজিয়। পান নাই | ইহ আমার হয়ত ছুঃসাহস। 

কিন্তু ছুঃসাহসের আজ অন্ত নাই বলিয়াই এরূপ ঘটে । 

রামপ্রসাদ বৈঞ্ণব-বিদ্বেষী কিসে ? বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থে তাহার 
বৈষুবের উপর শ্লেষ আছে। “বিদ্যানুন্দর'-__রামপ্রসাদের 

নিপান্তই প্রথম অবস্থার রচনা । আর এই গ্রন্থে তিনি 

বাঙ্গালা সাহিতোর একট! প্রচলিত ধারাকে অনুকরণ করিয়া- 

ছিলেন মাত্র । শুনা যায় শাক্ত মহারাজ কুষ্ণচন্দ্রকে রাম- 

রত থাকিবেন।” বাঙ্গালী সভ্যঠার টবাশষ্ট্যের মধ্যে এখানে সাংখ্য- 

দর্শনের উল্লেখ, এবং তৎসঙ্গে স্মতিশান্ত্র ও বৈষ্ণব ধর্মের অনল্লেখ £ ণিধান 
যোগ্য ।--সম্পাদক । 

১। ““রামপ্রসাদ ঠবষ্চব-বিছেষী ছিলেন । বৈষ্ণব নিন্দায় একটু 
বিদ্প শক্তি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন তাহা এইবূপ»_-পখাস! চীরা 
বহিব্ল রাঙ্গ। চীর1 মাথে ।৮ 

[ বঙ্গভাষা ও সাহিতা--ডাঃ দীনেশ সেন ] 
২। ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনকে লক্ষ্য করিয়াই চিত্তরঞ্রন বলিতেছেন । 

--সম্পাদক। 
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প্রসাদ তাহার এই প্রথম গ্রন্থরচনা উপহার দিয়াছিলেন। এই 

গ্রন্থে সন্নিবি্ট বৈষ্বের উপর ব্যঙ্গোক্তিকে সত্যসত্যই রাম- 

প্রসাদের অন্তশিহিত বৈষ্ণব-বিদ্বেষ বলিয়া ধরিয়া লওয়া 

যেমন কবির উপর, ততোধিক কান্যের উপর অবিচার । 

কবির বর্ণনার কোন কৌতুকাবহ ব্যঙ্গোক্তিকে ধাহারা বিদ্বেষ 

ব্যতিরেকে আর কিছু ভাবিতে পারেন না--তাহাদের কাব্যা- 

লোচন। সমালোচনার অতীত নহে। 

সাধন-অনভিজ্ঞ সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় ব্যুৎপন্ন তরুণ 

যুবক কুষ্ণচণ্রীয় শাক্তযুগের (১) গড্ডলিকা প্রবাহে ভাসিয়া-_ 

অপরিণত বয়সে যে কাব্য রচনা করিয়াছেন- সেই বিস্তৃত 

কাব্য হইতে কয়েকটি ছত্র উদ্ধাব করিয়া যিনি রামপ্রসাদের 

বৈষ্ণব-বিদ্বেষ প্রমাণ করিতে চান--তাহাকে আমর! বাঙ্গালা 

সাহিত্যের ধারায় একজন পথভ্রান্ত পথিক ভিন্ন আর কি 

বলিতে পারি? 

১। দেশবন্ধু চিতরঞ্জন বিদ্যাস্থন্দর রচয়িতা রামপ্রসাদকে কৃষ্চন্ত্রীয় 
যুগের আবহাওয়াতে ফেলিয়াই দেখিতেছেন। কিন্তু গ্রসাদী সঙ্গীতের 
রামপ্রসাদকে কৃষ্ণচন্দ্র যুগ অতিক্রথ করিয়া দেখিয়াছেন। ইহা পূর্বের 
উল্লেথ কর! গিয়াছে । 

এইরূপ দেখা অত্যন্ত সঙ্গত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কেনন। 
এইবপ ছুইটি বিভিন্ন যুগে রামপ্রনাধকে দেখিবার আভ্যন্তরিক প্রমাণ 
প্রসাদী বিদ্যান্রন্দরেই আছে । যথা-- 

গ্রন্থ ( বিদ্যানুন্দর গ্রন্থ ) যাবে গড়াগড়ি, গানে হব ব্যস্ত ৮ 
--সম্পাদক। 
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ছত্র কয়টি এইরূপ-- 
খাসা চীরা বহিবাস, রাঙ্গ। চীরা মাথে। 

চিকন গুধড়ী গায়, বাঁক কৌতকা হাতে ॥ 

মুগ্জ গুঞ্জ ছড়া গলে ঠাই ঠাই ছাব। 
ছুই ভাই ভজে তার! স্থষ্টিছাড়া ভাব ॥ 
পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে খান সাত আট। 
ভেকা লোকে ভূলাইতে ভাল জানে ঠাট ॥ 
এক এক জনার ধুমড়ী ছুটী ছুটী। 

ছুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটা ॥ 

ডুগলামি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে । 

বীরভদ্র অদ্বৈত বিষম উঠে ডেকে ॥ 

সে রসে রসিক নবশাক লোক যত । 

উঠে ছুটে পায় পড়ে করে দণ্ডবৎ ॥ 
সঃ স সা 

বৈষ্ণব বন্দন' গ্রন্থ সকলে পড়ায় 

ছত্রিশ আশ্রম নিয়া একত্র জড়ায় ॥ 

কেমনে করিল কম্ম কব আর কি। 

মজাইল গৃহস্থের কত বহু ঝী॥ 

€ চরসমূহের ছন্পবেশে চোর অধ্বেষণ--গ্রসাদী বিদ্যানুন্নর ) 

ইহা একখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালী 
বৈষ্ণবের ছূর্গতির আলেখ্য । ভেক! লোককে ভূলান, এক এক 
জনার ছুটী ছুটা ধুমড়ী, গঞ্জিকা প্রসাদে লাল চক্ষ--ইহা ত 
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বৈষ্ণবকে নিন্দা নয়। বৈষ্ণব নামধারী অবৈষ্ণবের নিন্না। 
তারপর খাস। চীরা বহিবাস--ইহা ত সহাস্য কৌতুক- ইহাতে 

বিদ্বেষ কোথায় ? (২) 

বিদ্যাস্ুন্দরের পর রামপ্রসাদ কালী কীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন 
রচনা করেন। এই ছুইখানিই গীতিকাবা। এই ছুইখানি 
গীতিকাব্যই রামপ্রসাদ বৈষ্ব-প্রভাব দ্বার। (বিদ্বেষ নয় ) 

অন্থপ্রাণিত হইয়া! বচন! করিয়াছিলেন । 

বৈষুবের বৃন্দাধন লীলার--যশোদা ও গোপালের বাৎসল্য- 
ভাবে ভরপুর না হইলে, রামপ্রসাদের পক্ষে-মেনকার ও 
গৌরীর বাৎসল্যরস কাব্যের রূপে রূপান্তর কর! অসম্ভব ছিল। 

ইহ। মনে করা অসঙ্গত হইবে না যে, প্রচলিত শান্ত ও 

বৈষ্ুবের সাধারণ ধন্ম-কলহের মধ্যে রামপ্রসাদ তাহার কালী- 

কীর্তনে একটা সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু 

আধুনিক আজু গোসাঞ্ীদের পল্পবগ্রাহিতায় আমি আশ্চর্য ন। 

হইয়। পারিতেছি ন7া। কালী-কীর্তনে ভাষার সাক্ষীই বৈষ্ণব 
প্রভাবের অকাট্য প্রমাণ । 

২। রামপ্রসাদের এই গানটির প্রভাব রামমোহনে আছে বলিয়। 
মূনে হয়। (ক) “ছুই ভাই ভঙ্জে” (খ) “নবশাক লোক যত”, গ) “ছত্রিশ 
আশ্রম নিয়া একত্র জড়ায়” । রামমোহন এ সকল গ্রহণ করিয়া প্রান 
এই ভাষাতেই বৈষ্ণবের নিন্দ। করিয়াছেন। রামমোহন লিখিয়াছেন-- 
(ক) ““বেদবিধির অগোচর গৌরাঙ্গ ও ছুটি ভাই--৪ তিন প্রত” (৭) 

“বস্ততঃ তাতি, শুড়ি, সবর্ণবণিক ও কৈবর্ত * এ সকল তন্ত্রকে ও তহৃক্ত 
অনুষ্ঠানকে বদদও ছেষ করিয়া থাকেন।% (গ) “বৈষ্ণবের বর্ণ বিচার 
ন। করিয়া পঙ্গতে ভোজন ও অধরামুত গ্রহণ করেন।” সম্পাদক। 
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দর দর দর ঝরত লোর, চর চর চর তনু বিভোর, 
কবনহু' কব করত কোর, থোর থোর দোলনা 

সঃ ম ৮ 

ঝুমুর ঝুমুর ঘুঙ্গুর নাদ, কিস্কিনী রন উভয় বাদ"** 

ইত্যাদি । 

এমন কি বিদ্যাস্ুন্দরের ভাষার সাক্ষীও বৈষ্ণব-প্রভাবের' 

প্রমাণ দিতে পারে। 

কাতর কামিনী বদন যামিনী নাথ মলিন হি ভেল 

মুকুতা জৈসন সোহত এঁসন সরমজল উপজেল। 
ইহা। শুধু ভাষায় নয়--ভাবেও বৈষ্ণব। যাহাকে বিদ্বেষ 

কর! যায়--তাহ] কি কবির ও কাব্যের উপর এইরূপ প্রভাব: 

বিস্তার করে ? 

আগমনী ও বিজয়ার বাসল্য রসের যে স্থষ্টি--তাহার কথা' 
আমি আপনাদিগকে আর একবার বিস্তৃত ভাবে বলিয়াছি। 

(১) বাঙ্গালী গুহস্থের বালিক! কন্যার শ্বশুরালয় হইতে আগমনের 

১। (ক) “বাঙ্গালী জাতির খাটী কবি রামপ্রসাদ, আর বাঙ্গালী 
জাতির অর্থাটী কবি বা মুসলমানী সভ্যতার ধারার কবি ভারতচন্দ্র। 
ভারতচন্দ্রের ক্ষমতা অসাধারণ হইলেও, তাহার কাব্য স্থন্দর হইলেও, 
তাহার মধ্যে বিজাতীয় ভাব, হাবভাব, ধারা-ধরণ ছিল ও আছে। 
রামপ্রসাদেব ভিতর হিন্দুর পৌরাণিক সত্য-সংস্কারজনিত প্রাণের পরিচয় 
আছে। একদিকে মুসলমান বাঙ্গালী কবি আলোয়ালের পল্মাবতী ও 
ভারতচচ্ছ্রের অরদামঙ্গলের মাঝে, রামপ্রসাদের বিদ্যান্ুন্দর ও কালীকীর্তন 
সেই যুগের ছুই ধারাকে শ্রোতের মত লইয়া গেছে? কিন্তু দুই লোত 
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গানই 'আগমনী”, আর শ্বশুরালয়ে গমনের গানই “বিজয়া; | 
বাঙ্গালীর ঘরের কথা, গৃহস্থালীর কথাই কবির কাব্যলোকে 
গঙ্গা-যমূনার মত মিলিতে পারে নাই, পারিবেও না। টৈশিষ্ট্য থাকিয়া 
যায়, ঠবশিষ্ট্ই ভগবানের অভিপ্রেত। বিশেষেই কূপ সৃষ্ট হয় ।১, 

রামপ্রসাদ কালী কীর্তনের প্রথমেই গাহছিলেন,_ 
“গিরিবর ! আর পারিনে হে; 

প্রবোধ দিতে উমারে। 
উন! কেদে করে অভিমান, নাহি করে স্তন পান 

নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে |” . 
(খ) “এই বাৎসল্য রসের চিত্র ও গানটিকে এই ফেরঙ্গ যুগে 

ঘোরো। কবিতা বলিয়৷ ব্যঙ্গ করা সহজ, কিন্তু ধাহারা সত্য মাতৃত্ব, 
পিতৃত্ব ও বাৎসল্য-রস জীবনে প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিয়া প্রাণের 
ভিতর অন্ুতূতিতে সে রন আদশের প্রতিষ্ঠ। করিয়াছেন, তাহার! জানেন, 
ইহার তুলন1 কেহ দিতে পারে না| প্রথম ইহ! সত্যই বাঙ্গালার নিতান্ত 
ঘরের ছবি এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে ইহা! ঘর ছাড়িয়া আসল ঘরেরও ছবি। 
আমরা প্রথম হইতেই এই গানটিকে সকল দিক দিয়া দেখিতে 
চাই” & ক্ষ ক % 

(গ) “তথন দ্রষ্টা শ্রীরামপ্রসাদ বলিতে ছেন,-- 
“জগজ্জননী যার ঘরে।” 

মেয়ের মুখ দেখিয়া সেই বিশ্বমাতার রূপের কল্পনা ও ধ্যান মনে 
পড়িল। শুধু মনে পড়িল নয়, জাতির জীবনের ধারায় ষে পৌরাণিক 
কল্পনা আজও পর্যন্ত তাহার মেরুদণ্ড হইয়া আছে, তাহার ভিতর 
দিয়া সেই জগন্নাতার ভাবটাকেও মিলাইয়াছেন। তাহার পর মেয়ে 
ঘুমাইয়! পড়িল। এই যে বাৎসল্য রসের ছবি, ইহা বাঙ্গালার ঘবোরো 

* রস হইলেও ইহার «বিশ্ব মোহ নাই। বাঙ্গালীর জাত মার! যায় নাই। 
বাঙ্গালার নকল রং গঠন হাবভাব সকলই আছে, অথচ কাবোর গানের 
যে প্রাণ, যেক্সপ রূপান্তর, তাহাও হইয়াছে । যখন পেটের মেয়ের মুখে 
বিশ্বমায়ের কূপ এমন করিয়। ফুটিয়। উঠে, তথনই ক্ষপাস্তর হয়” 

[ বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭ ] 
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কল্পকলায় রূপান্তরিত হইয়া ফুটিয়! রহিয়াছে । ইহা ঘরকন্নার 
স্লেহরসের ব্যাপার হইলেও--এই রচনাটিতেও রামপ্রমাদের 

উপর বৈঞ্ণব-প্রভাব লক্ষ্য করা যায় । 

কৃষ্ণকীর্তনে বৈষ্ঞব-প্রভাব ও বৈষ্বীয় সাধনায় বিশেষ 

প্রবেশেরই পরিচয় পাওয়া যায়। বিদ্বেষ ত দূরের কথা, 
সাধনাঙ্গে প্রবেশ ন। থাকিলে-_বৈষঞ্ণবীয় ভাব লইয়া! রামপ্রসাদ 

কখনই কল্পকলার রূপান্তরে এতদূর সফলকাম হইতে 
পারিতেন না । 

প্রথম বয়স রাই রসরঙ্গিনী, 

ঝলমল তম্থুরুচি স্থির সৌদামিনী। 

রাই বদন চেয়ে ললিতা বলে, 

রাই আমার মোহন মোহিনী ॥ 

রাই যে পথে প্রয়াণ করে, 

মদন পলায় ডরে ॥ 

কুটিল কটাক্ষ শরে। 

জিনিল কুস্থম শরে ॥ 
কিবা চাচর স্থন্দর কেশ 
সখী বকুলে বানাইল বেশ 

তার গন্ধে অলিকুল হইয়া আকুল, 
কেশে করিছে প্রবেশ ॥ 

সং সর সং 

চারু অপাঙ্গ কাম-কানন । 
নাসা তিলক খর শরাসন ॥ 
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সেই শ্যামসুন্দর মানস মৃগবর । 

ভাবে বুঝি করিয়াছে সন্ধান ॥ 
তারপর এইবার আমি রামপ্রসাদের যাহা বৈশিষ্ট্য, 

সাধনাঙ্গের অতি উচ্চ অবস্থার কয়েকটি গানের সাক্ষ্য 
আপনাদের নিকট উপস্থিত করিতেছি । 

১। মা আমার অন্তরে আছ, তোমায় কে বলে 

অন্তরে শ্যামা । 

উপাসন] ভেদে তুমি প্রধান মৃত্তি ধর পাঁচ 
যেজন পাঁচেরে একাকার ভাবে তাঁর হাতে 

মা কোথা বাঁচি ॥ 

জানম্মান পণ্ডিতদের নকল করিয়া বাঙ্গালার তোতাপাখিগণ 

বোধ হয় ইহাকে হিনোখিজমের ক্যাটেগরিতে ফেলিবেন। 

মামি কল্পকলার অভিব্যক্তিতে ক্যাটেগরি বড় ভয় করি । আমি 

হিনোথিজম বুঝি না। বুঝিতে চাই না। আমি দেখিতেছি 

জীবন ও তাহার সাধন।। সাধনার অনুরূপ কল্পকলার রূপান্তর । 

ভেদ শুধু উপাসনা পদ্ধতিতে । বিভিন্ন স্বভাবের, বিভিন্ন 

স্তরের অধিকারী-পীচ রকমের বিভিন্ন উপাসনাই গ্রহণ 
করিবেন। কিন্তু উপাস্য পাঁচ নয়--এক | জীবনে, সাধনে, 

রূপে ও সুরে রামপ্রসাদ এই কথাই বলিলেন । চণ্ডীদাসও এই 

কথা বলিয়া গিয়াছেন | (১) বাঙ্গালার সাধনার বৈচিত্র্য আছে 

১। ক। এউর্সপান্তর চগ্তীদাসের জীবনে হইয়াছিল । র * 
এই রূপান্তর রামপ্রসাদের হইয়াছিল |” (বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭) 
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ও থাকিবে । কিন্তু বৈচিত্র্য অর্থ বিদ্বেষ নয়। বাঙ্গালার 

প্রাণের স্বরূপটি জাগিলেই--এই ভ্রমে আর পড়িতে 
হয় না। 

পূর্ববোক্ত গানটিতে এই প্রমাণ হইল যে রামপ্রসাদের 
শক্তিসাধনায় পাচেরে এক করিয়। ভাবিবার অধিকার আছে। 

বৈচিত্র্যে বিকশিত যিনি-তিনি একমেবাদ্বিতীয়ম্। এই 
একমেবাদ্বিতীয়মের সাধন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের বাঙ্গালীও 

করিয়া গিয়াছে । শুধু তাই নয়, এই সাধনে সিদ্ধকাম হইয়া 
গিয়াছে । তারপর-_ 

২। কালী হলি মা রাসবিহারী ৷ 

৩। মন করোন। দ্বেষাদ্বেঘি | 

৪ | যেই শ্যাম সেই শ্যামা। 

৫1 কালীঘাটে কালী তুমি, 

মাগে৷ কৈলাশে ভবানী 

বুন্দাবনে রাধাপ্যারী, 
গোকুলে গোপিনী গো মা । 

খ। চণ্ভীদাসের জীবনে ব্ূ্পাস্তর হইরাছিল--তীহার ক্ষ্টিই তাহার 
প্রমাণ। রামপ্রসাদের জীবনে বুপান্থর হইয়াছিল, তাহার স্থষ্টিও 

তাহারই প্রমাণ | 
[ ক্ধপাস্তরের কথা--১৯১৭ ] 

বর্তমান প্রবন্ধগুলিতে রামপ্রসাদ সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন যাহা বিষ্ত তভাবে 

বলিতেছেন, হ্যত্তাকারে পুর্ধে অনেকবার তাহা তিনি বলিয়াছেন | 
_ সম্পাদক । 
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অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের একজন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ 
সাধকের গানেও আমরা ধন্মবিদ্বেষ আম্ত্রাণ না করিয়। পারিতেছি 

না। ঘে যে সাধনই অবলম্বন করুন-_-সিদ্ধ অবস্থা যে বৈষ্ণব 
বিদ্বেষের অতীত অবস্থা-তাহা রামমোহন যুগের বাঙ্গালীর 
পক্ষে হৃদয়ঙ্গম করা একটু কঠিন বই কি? রামপ্রসাদ সিদ্ধ 
পুরুষ । সিদ্ধ পুরুষে কোন দ্বেষই থাঁকিতে পারে না। যদি 
বল কেন, রামমোহনে ত বেষ্ঞব-বিদ্বেষ ছিল (১) তার এক 

শপ এপ» ও পল পিপল শা পশশ্পশাপিশপাাশীপীপসি 

১। র্ামঢমাহনের রচনায় বৈষব বিদ্বেষ 
( ক) “এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবেরা যেষন শ্রীভাগবতকে ভাষা করিয়। 

প্রমাণ করিবার নিমিত্ত গরুড় পুরাণ বলিয়া বচন রচনা করিয়াছেন ;-- 
'আর-- 

ছুই তিন শত বৎসরের মধ্যে জন্ম ধাহাদের, এবং অন্ধ দেশে অগ্রসিদ্ধঃ 
এমত নবীন নবীন ব্যক্তিকে অবতার করিয়া স্থাপন করিবার নিষিত্ত 
ভবিষ্য ও পদ্ম পুরাণ বলিয়া যেমন কল্পিত বচন লিখেন” 

[ গোস্বামীর সহিত বিচার ) 
(খ) “এ ধর্শসংহারকের ব্যবহার পণ্ডিতেরা দেখুন, গৌরাঙ্গকে 

প্রাচীন ও নবীন গ্রন্থকারেরা কেহ কোন স্থানে বিষ্ণুর অবতার কহেন নাই, 
বরঞ্চ এ গৌরাঙ্গমতস্থ'পক তৎকালীন গৌপাইরা, ধাহাদের তুল্য পণ্ডিত 
ও মতে জন্মে নাই, তাহার! যদ্যপি গৌরাঙ্গকে বিষ্রূপে মানিতেন, কিন্ত 
কোন প্রসিদ্ধ গ্রন্থে এ অনন্ত সংহিতার বচন সকল লিখেন নাই, যাহাতে 
গৌরাঙ্গ বিষুঃ অবতার হয়েন ইহা স্পষ্ট প্রাপ্ত হয়ঃ এখন বিজ্ঞ 
বাক্তিরা বিবেচনা করিবেন, যে এমত ব্যক্তি হইতে কি কি বিরুদ্ধ কন 
না হইতে পারে, ধিনি গৌরাঙ্গকৈ অবতার স্থাপনের নিমিত্ত এ সকল 
বচনকে খষি প্রণীত করিয়া লোকে প্রস্দি করেন; কিন্ত পঞ্ডিতের! 
এসকল কল্পনাতে কদাপি ক্ষুব্ধ হইবেন না, যেহেতু যে সকল পুরাণ ও 
সংহিতার্দি শাস্ত্রের প্র্গিদ্ধ টীক। না থাকে, তাহার বচনের প্রামাণ্য 
প্রসিদ্ধ সংগ্রহকারের ধৃত হইলেই হয়, এই পর্বন্ত্র নিয়ম আছে, তাহার 

ধন রি, য় 
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কারণ এই যে একপ ধন্মসংহারক সর্ধবকালেই আছেন, কখন গৌরাঙগকে 
অবতার করিবার উদ্দেশ্যে অনস্ত সংহিতার নাম লইয়া ছুইকি ছুই 
শত অনুষ্টপ ছন্দের শ্লোক লিখিতে অর্লেশে পারেন, কখন বা 

নিত্যানন্দের অবতার স্থাপনের জন্যে নাগ সংহিতা কহিয়। ছুই চারি' 
বচন লিখিবার কি অসাধ্য তাহাদের ছিল। কখন বা ফণিসংহিত! নাম 

দিয়া অহবৈতের প্রমাণের নিমিত্ত চারি পাঁচ শ্লোক প্রমাণ দিতে পারিতেন, 
বরঞ্চ কর্কট সংহিতার নাম লইয়। এই ধর্ম সংহারক ধশ্মসংস্থাপক ক্ধুপে 
অবতীর্ণ হওয়ার প্রমাণ দিতে সেই সকল লোকের আশ্চধ্য কি, অতএব 
এঁ সকল লোক হইতে এইক্প ধশ্মচ্ছেদের নিবারণের নিমিত্ত পগ্ডিতেরা 
পুরাণ সংহিতাদির প্রামাণোর বিষয়ে এই নিয়ম করিয়াছেন, অর্থাৎ 
প্রসিদ্ধ টীকা সম্মত, অথবা প্রসিদ্ধ গ্রস্থকাঁর ধৃত ব্যতিরেক সামান্তত 
বচনের গ্রাহ্থত। নাই, যদ যপিও এই নিয়মের অন্তথা করিয়৷ প্রসিদ্ধ টীক। 
রহিত ও অন্য গ্রস্থকারের ধৃত বিনা পুরাণ সংহিতা তম্ত্রাদি শাস্ত্রের 
নামোল্লেখ মাত্র বচনের প্রামাণ্য জন্মে তবে ভন্ত্র রতাকরের প্রমাণ, 
গৌরাঙ্গ ও তৎ সম্প্রদায়ের উচ্ছেদে কারণ কেনন1 হয়েন ?৮ [পথ্য-এ্দান" 

(গ) “আর শ্ুভন্থচক কশ্মের মধ্যে জগদ্ধাক্রী বটস্তী ইত্যাদি 
পুজা, আর মহাপ্রভুর নিত্যানন্দ গ্রভুব বিগ্রহ এ কোন পরম্পরায় হইয়। 
আসিতিছিল ?” [ ঈশোপনিষদ ভূমিক] ] 

( ঘ) “ধণ্ম সংহারকের এই লক্ষণ দ্বার সম্প্রতি জান] গেল যে, 
চরিতামূতই দিগৃঢ় শাস্ত্র হয়েন, যেহেতু পণ্ডিত লোক সমাগমে চরিতাম্বত 
ভোর পড়িয়া! থাকে । দ্বাহার কারণ এই যে বনহুবিজ্ঞ জনের বিদিত 
না হয়, ও [ পঙ্গতে অভক্ষ্য ভক্ষণাদি ও উপাঁপনায় অগম্যাগমন বর্ণন 
এঁ চরিতামুতে বিশেষ্ূপে আছে ] অতএব এ লক্ষণ দ্বার চরিতাম্বত 
স্থৃতরাং নিগুঢ় শাদ্র হইলেন। 

গৌরাঙ্গ যাহার পরত্রহ্ম ও চৈতন্য চরিতামত যাহার শব্ব্রদ্ধ তাহার 
সহিত শান্ধীয় আলাপ যদ্যপি কেবল বৃথা শ্রমের কারণ হয়, তথাপি কেবল 
অন্থকম্পাধীন এ পধ্যস্ত চেষ্টা কর! যাইহেছে ।” [ পথ্য-প্রদান ] 

(ড) "যাহারা বেদ ও স্মৃত্যাদি শাস্ত্রে অগ্রাঞ্ধ কেবল-টৈভন্থ- 

চরিতামুতীয় উপাসন। করেন ও-_স্ব শ্ব জাতীয় আচার ত্যাগ করিয়া 
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অন্তযজাদির সহিত পঙ্গতে তত্তং ম্পৃষ্ট অখাদ্য ও অপেয় 'াহার করেন, 
তাহার! যথার্থয়পে এ লক্ষণাক্রান্ত হয়েন কি না ইহা ধন সংহারকই 
বিবেচনা করিবেন 1১, [ পথা-প্রদ্দান ] 

(চ) “আর যেব্যক্তির পরমেশ্বর বিষয়ে শ্রদ্ধা ন৷ হইয়া স্ত্ীক্থাদি' 
বিষয়ে সর্ধবদ। আকাঙ্ষ! হয় তাহার প্রতি স্ত্রীপূরুষের ভ্রীড়াঘটিত্ব 
উপাসনার উপদেশ করিয়াছেন। এবং সে কহে যে বিক্রীড়িতং ব্রজবধূ- 

ভিরিদঞ্চ বিষে শ্রদ্ধন্িতোইহু শৃঙুয়াদম বর্ণয়েদমঃ ইত্যাদি । যে ব্যক্তি 
ব্রজবধূদের সহিত শ্রীক্ুষ্ণের এই ক্রীড়াকে শ্রদ্ধাস্িত হইয়া শ্রবণ করে, 
এবং বর্ণন করে, সে ব্যক্তির শ্রীকফ্েতে পরম ভক্তি হই, অন্তঃকরণের 
তুঃখ ত্বরায় নিবুত্তি হয় ।” / মাওঁক্যোপনিষৎ ) 

(ছ) “বেদান্তের কোন শ্রতির এবং কোন স্থত্রের অর্থ এই 
সকল (বন্ত্রহরণ-রাসলীলা প্রভৃতি) সর্বলোক বিরুদ্ধ আচরণ হর) ইস! 
বিজ্ঞলোক পক্ষপাত্ ত্যাগ করিয়া কেন না বিবেচনা! করেন ?” 

(গোস্বামীর সহিত বিচার ) 
(জ) পক্ষপাভ ও অভ্যান এ ছুইকে ধন করিশ্না মানি স্গে 

অনেককে অনায়াসে বিশ্বাস করাইয়াছে যে_-আনন্দের রচিত হত্তপদাণ্দ 
বিশিষ্ট মৃত্তি আছেন-_তাহার বেশ ভূনা, বস্ত্র, আভরণ ইত্যাদি সকল 
আনন্দের হয় । 

-এবং ধাম ও পার্বতী ও প্রেয়পী এবং বুক্ষাদি সকল আনন্দের 
রচিত বস্ত্র, আননের দ্বিতীয় ক্রদ্গাগ্ড হয় । অথচ আনন্দ কিন্বা। ক্রোধাদির 
্রদ্মাগ্ড দেখা দূরে থাকুক, অগ্যাপি কেহ আ'নন্দাদদি রচিত কণিকাও 
দেখিতে পাইলেন ন11৮ ( গোস্বামীর সহিত বিচার ) 

(ঝ) *পূর্ব্বে দে নকল অধিকারী ছূর্বল ছিলেন, তাহারা মন 
স্থিরের নিমিত্ত যে কাল্পনিক কূপের উপাসনা করিতেন, সেই রূপকে 
পরত্রদ্ধ প্রাপ্তির কেবল উপায় জানিতেন, কিন্তু সেই পরিমিত কাল্পনিক 
রূপকে বিভূ ও নিত্য এবং নিত্যধামবাঁসী, যাহা বেদ এবং যুক্তি এ 
উভয়ের বিরুদ্ধ হয়, এমত জানিতেন না। পরন্ধ সেই কাল্পনিক রূপকে 
বিভূ, নিত্য ও নিত্যধামবাসী করিয়া জানা, ইহা! অল্পকালের পরম্পরা 
দ্বার] এদেশে প্রসিদ্ধ হইয়াছে |» (গোস্বামীর সহিত বিচীর ) 
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(ঞ ) “ধুক্তি হইতে এককালে চক্ষু মুদিত করিয়৷ দুর্জয় মানভঙ্গ 
যাত্রা ও স্থবল সংবাদ এবং বড়াই বুড়ীর উপাখ্যান--যাহা কেবল চিত্ত 
মালিন্তের ও মন্দ সংস্কারের কারণ হয়, তাহাকে পরমার্থ সাধন করিয়। 
জানে ও আপন ইষ্ট দেবতার সঙ্গকে সম্মুখে নৃত্য করায়, কেবল অন্যকে 
এ সকল ক্রিয়া করিতে দেখিয়া, সেই গ্রমাণে অনুষ্ঠান করে, এমত ব্যক্তির 

প্রতি গড্ডলিক। বলিয়! শব্দের গ্রয়োগ উচিত হয় ।৮ (চারি প্রশ্নের উত্তর) 

(ট) “গৌরাঙ্গ ও নিত্যানন্দ এবং কবিরাজ গোঁসাই ও 
রূপদাস, জীবদাস গ্রভৃতিকে গৌরাজীয় সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবেরা মহাজন 
কবিরা, তীাহাদিগের গ্রন্থানুনারে পরম্পরায় আচার করিতে উদ্যুক্ত 
হয়েন।” 

কক গ * কিন্ত একের মহাজনকে অন্ে মহাজন কি কঠিবে, বরঞ্চ 

খাতকও কহে না; এবং শ্রী সকল মহাজনের অন্গামীরা পরস্পরকে 
নিন্দিত ও অশুচি কহিয়া থাকেন |» ( চারি প্রশ্নের উত্তর ) 

(ঠ) “ধাহারা পরমেশ্বরের জন্ম, মরণ, চৌর্য, পরদারাভি মর্ষণ 
ইত্যাদি দোষকে যথার্থ জানিয়। অপবাদ দিতে পারেন, তীহারা যে 
কেবল অনিবেদিত ভোজনের অপবাদ মনুষ্যকে দিয়া ক্ষান্ত থাকেন, 
ইহাও আহলাদের বিষয় ।” (চারি প্রশ্থের উত্তর ) 

বগুড়া অভিভাষণের অব্যবহিত পূর্বে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্রনের দৃষ্টি 
উপরে উদ্ধত অংশগুলির প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল । এবং রামমোহনের 
এই সকল উক্তি হইতে তিনি রামমোহনকে বৈষ্ণববিদ্বেষী, এবং বাঙ্গালার 
প্রাণের সহিত রামমোহনের যোগ নাই, _-এইজ্ধপ সিদ্ধান্ত আসিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন। 

কিন্তু তাই বলিয়া রামমোহনের প্রতিভাকে অকুষ্ঠিত চিত্তে সম্মান 
করিতে তিনি এতটুকুও কার্পণ্য করেন নাই । দৃষ্টান্ত অনেক আছে। 
যথা 2 

--“রামপ্রসাদের সাধন সঙ্গীতে আমর! মজিলাম। বুঝিলাম, কেন 
ইংরাজ এদেশে আমিল। বুঝিলাম, রামমোহনের তপত্যার নিগৃঢ 
মন্খ কি?” (বাঙ্গালার কথ! ভবানীপুর বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্টাম সমিতির 
অভিভাষণ। ১৯১৭)--সম্পাদক। 
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উত্তর এই যে, পণ্ডিত ও মেধাবী রামমোহন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন 

না। বাঁকৃবিতণ্ডা, শাস্ত্র মীমাংসায় তিনি জগজ্জয়ীও যদি হইয়া 

থাকেন তথাপি তিনি সিদ্ধিরূপ মণিকোঠার নিম্নতম মোপানেও 

পৌছিতে পারেন নাই । রামপ্রসাদ ও রামমোহনকে জোর 
করিয়া! একই ধারায় দাড় করাইবার চেষ্টার মত হাস্যকর চেষ্টা 

আর কিছুই হইতে পারে না। (২) রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীতে 

(২) "রাজা রামমোহন রায় গভীর শাস্ত্ানুসন্ধানপূর্বক যে সকল 
ধন্মতক প্রচার করিয়াছিলেন, রামপ্রসীদ নিশ্বল ভক্তিবিহবলতায় 
তৎপুর্বেই সেগুলি হৃদয়ে অনুভব করিতে সমর্থ হ্ইয়াছিলেন। তিনি 
প্রেম-জিগ্ধ হৃদয়ের অন্কৃভূতির বলে পুস্তকগত বিদ্যার অনেক উর্ধে উঠিয়া 
নির্মল সতারাজ্য ছু'ইতে পারিয়াছিলেন। 

«কি কাজ রে মন যেয়ে কাশী।” 
“নান| তীর্থ পর্যটনে শ্রম মাত্র পথ হেঁটে 1” 

প্রভৃক্টি বাক্যে তিনি তীর্ঘযাত্রার সম্বন্ধে লৌকিক আস্থার প্রতি 
নিভীক ভাবে কটাক্ষপাত করিঘাছিলেন। 

পত্রিভূবন যে মায়ের মৃত্তি জেনেও কি তা জান না। 
মাটার মৃত্তি গডিয়ে মন তার করতে চাওরে উপানন ॥ 
ধাতু পাষাণ মাটি মৃন্ঠি কাজ কি রে তোর সে গঠনে । 

প্রভৃতি কথা তিনি রাঙ্জা রামমোহনের পূর্বে লিপিবদ্ধ করিয়! 
গিগ্াছেন। উক্ত গানের সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের-- 

“আবাহন বিসর্জন কর তুমি কার।” 
প্রভৃতি গান একস্বলে রক্ষিত হইবার যোগা। 

“বেদে দিল চক্ষে ধুলা, 
ষড়দর্শনের সেই অন্বগুল1+-_ 

বাক্যে রামপ্রসাদ ভক্তির বলে বলীয়ান হইয়। শাস্ত্রের প্রতি কটাক্ষপাত 
করিতে সাহসী হইয়াছিলেন।” 

( বঙ্গভাষ! ও নাহিত্য--ডাঃ দীনেশ সেন) 
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যদি কোন ধারা আসিয়া থাকে তবে তাহা যেমন চণ্তীদাসের 

ধারা হইতে তেমনি রামপ্রসাদের ধারা হইতে সম্পূর্ণ পুথক-_- 
এমন কি উল্টা ধারা (৩) আমার এই কথা লইয়াই কথ৷ 
উঠিয়াছে। যখন কথা উঠিয়াছে তখন কথায় যতদুর সম্ভব 
আমি আবার পরিক্ষার করিয়! আপনাদের নিকট বলিবার চেষ্টা 

করিব । 

৩। (ক) পরামপ্রসাদ যে সুরে গ্াহিয়! গেলেন, রামমোহন 
ঠিক ভার উষ্টা সুর ধরিলেন।” 

( বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭) 

বগুড়। অভিভাষণের এই মন্তব্যটির উপরেই বিরুদ্ধ সমালোচনার 
ঝটিকা প্রবাহিত হইয়াছিল । কিন্তু দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ঝটিকা সত্তেও 
হাল ছাড়েন নাই। কেননা তিনি পুনবায় বলিতেছেন, প্রসাদী সঙ্গীত 
হইতে রামমোহনের ব্রদ্ম সঙ্গীত সম্পূর্ণ পৃথক । এনন কি উন্ট। ধারা ।” 

সম্পাদক । 
(খ) “রামমোহনের গ্রন্থাদি হইতে টষ্বের প্রতি অথ বিদ্বেষ 

ও সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিক সাধনার প্রতি অযথা আসক্তি,_-এ সকলের প্রমাণ 
প্রচুর পরিমাণেই পাওয়। যায় । এমন কি ছুই সাধন পদ্ধতির সমালোচনায় 
তিনি বৈষ্ণব ধন্মাবলন্ীদিগের জাত তুলিয়া গালি দিতে ছাড়েন নাই 1” 

- (বগুড়। অভিভাষণ ১৯১৭ ) 

(গ) রামমোহনের বৈষ্ণব-বিদ্বেষের কথা তাহার রচিত পুস্তকাদির 
মধ্যে অনেক পাশয়া যায় । তিনি লিখিয়াছেন-- 

ক্ষ ক যেবালিশে পৃষ্ঠ প্রদান ও ভাতকুট পান পূর্বক আপন 
আপন ইচ্ট দেবতার সঙ্গকে সম্মুখে নৃত্য করাইরা আমোদ কর! কোন 
সদযুক্কি 9 সংপ্রমাণ হয়? এবং দুর্জয় মানভঙ্গ যাত্রায় নাপিতানীর বেশ 
ইষ্টদেবভার করা কোন্ সদযুক্তি ও সংগ্রমাণ হয় ? ও বেসো, কেসো, 
বড়াই বুড়ী ইত্যাদি দ্বার! ইষ্ট দেবতার উপহাস করা কোন সদযুক্তি ও 
সং প্রমাণ হয়?” ( বণ্তড1 অভিভাষণ ১৯১৭ ) . 
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২ 

আমি বলিয়াছিলাম এবং দীর্ঘ এক বৎসর (১) আবার 

ভাবিয়া দেখিয়া বলিতেছি যে রামমোহনের সঙ্গীত ধারা 

বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ হইতে জন্মে নাই, রামমোহন 

তাহার ব্রহ্ম সঙ্গীতে বাঙ্গালার প্রাণের ধারার বিনাশকারী 

বিজাতীয় এক অস্বাভাবিক ধারাকে আনিবার চেষ্টা করিয়া- 

ছিলেন, এবং রামমোহনের ধারা বাঙ্গালা গ্রহণ করে 

নাই । (২) 

১। “দীর্ঘ এক বৎসর--” বগুড়া অভিভাষণ ১৩২৪ অগ্রহায়ণ 
সংখ্যার “নারায়ণে প্রকাশিত হয়। ১৯১৭। ১৫ই নভেম্বর হইতে 

১৫ই ডিসেম্বর প্রকাশের তারিখ ধরিয়া লওয়! যায়। অভিভাষণটি 
“নারারণে” প্রকাশের ২১ মাল পূর্ববে বগুড়ায় চিন্তরঞ্ন নিজে পাঠ 
করিয়াভিলেন । আমরা উপস্থিত ছিলাম। 

১৯১৮। জাহ্ুয়ারী মাসে এই অভিভাষণের বিরুদ্ধে নানািক 
হইতে তীব্র সমালোচনা! ও প্রতিবাদ হয়। ডাঃ ত্রঙ্গেন্্রনাথ শীল 
মহাশর,--পরলোকগত প্রতুলচন্দ্র মোমকে দির সাধারণ ত্রান্ধ সমাজের 
সাধ্ধাহিক পত্তিকা 10015,0 04655017561 এ--১৯১৮২০ শে ফেব্রুয়ারী 

হইতে ৭ই এপ্রিল, এই ৭ সপ্তাহে ৭টী গবেষণামূলক প্রতিবাদ প্রকাশ 
করেন। ১৯১৮।৭ই এপ্রিল হইতেই দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন--বাঙ্গালা- 

গীতিকবিতাঁর ধারায় প্রসাদী সঙ্গীত আলোচন! প্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্র বাবুর 
প্রতিবাদের উত্তর দিবার কথ! ভাবিতেছিলেন । ১৯১৯ খুঃর শেষভাগে 
প্রামপ্রসাদ' প্রবন্ধ রচনা একপ্রকার শের হয়। ১৯১৮ খুঃর শেষার্দ ও 
৯৯১৯ খুঃর প্রথমার্দ কাল, “দীর্ঘ এক বৎসর”__-বলিয় নির্দেশ করা যায়। 

চিত্তরঞ্জন কর্তৃক বর্তমান গ্রবস্ধ রচনার তারিখও এই স্বীকারোক্তি এবং 
আভ্যন্তরিক প্রমাণে পাও যায় 1--সম্পাদক। 

২। রামপ্রসাদ ও রামমোহন রচিত গান সম্পর্কে বগুড়া 

পি পপ, আর 



১৬১৩ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

অভিভাষণে চিত্তরগ্রন যে সকল অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন,--ভাহার 
মধ্য হইতে ছু" চারিটি তুলিয়া দিতেছি ।__সম্পাদক। 

( ক) “বাঙ্গালার গীতি-কবিতার এই দ্বিতীয় পল্পবে আমর! রাম- 
গ্রসাদের যুগের সঙ্গে পরিচিত হইতে চেষ্টা করিব। আজু গোদাই, 
রামছুলাল, কমলাকান্ত প্রভৃতি সকলেই রামপ্রসাদকেই অনুসরণ 
করিয়াছেন ।% 

(খ) ণরামমোহন আমিবার পূর্বে বাঙ্গালার সাহিত্য ধন্ম ও 
গান--রামপ্রসাদের স্বরে--তীাহার আদর্শে মাতিয়া উঠিয়াছিল |", 

(গ) "রামপ্রসাদ সে সুরে গাহিয়! গেলেন-_-রামমোহুন ডিক 
তার উল্টা। সুর ধরিলেন। * * * রামমোহনের গান, গান 
নহে, জোর করিয়া মানুষকে বেদান্তের গুধধ গেলান।” 

[ বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭] 
রাজা রামমোহন সম্পর্কে এ বগুড়া অভিভাষণেই চিত্তরঞ্জন আরো 

অনেক রকমের কঠোর কথা৷ বলিয়াছিলেন- তুলিয়া দিতেছি । 
--সম্পাদক | 

(ক) “এই যেফেরঞ্গ কবিতা, বাঙ্গালার এবং মান্থষের খাটা 
মনুষ্যত্বকে নষ্ট করিয়। তৈয়ারী হইল, তাহার গুরু কে? তাহার গু 
রামমোহন রাঁয়।” ক ক ঞ “ফেরঙগ ভাষ। ও ফেরঙ্গ যুগ আনয়নকারী 
রামমোহনকে বুঝিলে দেশের অনেকটা মঙ্গল হইবে। এবং তবেই 
আমর! এই ফেরঙ্জ যুগকে সমূলে পরিবর্তন করিতে পারিব। 

(খ) “জবরদন্ত মৌলবী রামমোহন &* * মুমলমানের1 এক সঙ্গে 
যেমন নমাজ পড়ে, সেই অন্করণে সমাজ গড়িলেন। পৌত্তলিক তার 
উপর এত বড় চোট দিলেন। বৈষ্ণব ধর্মের উপর অযথ। অন্তায় বিচার 
করিলেন। অবশ্য একথা মানি যে, বৈষ্ণব তখন শুকৃনে। মালার ঠক 
ঠকিতে পরিণত হইয়াছিল। * * * রামমোহনের গ্রস্থাদি হইতে 
বৈষ্ণবের প্রতি অযথ। বিদ্বেষ ও সঙ্গে সঙ্গে তান্ত্রিক সাধনার প্রতি অযথ। 
আপক্তি--এ সকলের প্রমাণ প্রচুর পরিমাণেই পাওয়া যায়ঃ এমন কি, 
এই ছুই সাধন পদ্ধতির সমালোচনায় তিনি বৈষ্ণব ধন্মাবলম্বীদিগের জাতি 
তুলিয়া! গা'ল দিতে ছাড়েন নাই” 

(গ) “হাই আমার মনে হয় যে-রামমোহন গ্রতিভাশালী 



শাক্ত সাহিত্য ধারায়--রামপ্রসাদ ১১১. 

রামপ্রসাদকে ছাড়িয়া রামমোহনের ব্রহ্ম সঙ্গীতে আসিবার 
পূর্ব্বে প্রসাদী সঙ্গীত সম্বন্ধে আরও ছু" একটি কথা আমি 
বলিব। নাম জপ, রূপ ধ্যান হইতে আরম্ত করিয়া রাম- 
প্রসাদের গানের বূপাস্তরে আমরা সাধনাঙ্গের অতি উচ্চ 

অবস্থার মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছি। এই অবস্থার গানগুলিকে 
রে এ, শপ | পশপীস্ত শনি শক পিস স্পিি পিক | পিশশপাট পাপ পাপ পপাসপসপািংশপটসপপা সা, পল | শত সাসপপপ াি 

মহাপুরুষ হইলেও-বাঙ্গালার প্রাণের সচঙ্গ ভ্াহার (র্রাম- 
মোহঢনর) পরিচয় ছিজ ন।।” 

| [ বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭ ] 
রামমোহনের ব্র্দ সঙ্গীত সম্বন্ধে বাঙ্গাল। সাহিতোর প্রথম ইতিহাসে 

লেখকের অভিমত চিত্তরঞ্জনকে পাঠ করিয়া! শ্ুনান হইয়াছিল। বগুড়। 
অভিভাষণের পুর্বে এবং পরেও, দুইবাব। কিন্তু তাহা 'অভিনিবেশ' 
সহকারে শুনিয়াও তাহার ( চিত্তরপরনের ) মতের কোন পরিবন্ধন হয় 
নাই, ইহা স্পষ্ট লক্ষ্য করা গিয়াছে ।--নিক্নে এরামগতির অভিম'তটি 
তুলিয়৷ দিতেছি । এই অভিমতটির প্রতিই চিত্বরগুনের দৃষ্টি আকর্ষণ 
কর। হুইয়াছিল--। কিন্তু কোন ফল হয় নাই। সম্পাদক। 

“রামমোহন রায়ের যে আর একটী মহুতী শক্তি ছিল, এ পধ্যস্ত 
তাহার উল্লেখ করা যায় নাই। তিনি অভুৎকৃষ্ট গান রচন। করিতে 
পারিতেন। তাহার তরঙ্গ সঙ্গীত বোধ হয় পাষাণকে আন্র, পাষগুকেও 
ঈশ্বরাচ্ছরক্ত ও বিষয় নিমগ্ন মনকেও উদ্দাসীন করিয়া! তুলিতে পারে । এ 
সকল গীত যেক্সপ প্রগাঢ় ভাবপূর্ণ, সেইক্প বিশুদ্ধ রাগ-রাগিপী সমদ্বিত) 
অনেক কলাবতে সমাদর পূর্বক উহা গাইয়া থাকেন। তাহার রচিত 
প্রায় দেড় শত গান আমর! দেখিতে পাইয়াছি, ভন্সধ্যে নিম্মভাগে ছুইটি 
মাত্র উন্ধ্ত করিলাম--” 

“মনে স্থির করিয়াছ চিরদিন কি স্থুথে যাবে। 
জীবন যৌবন ধন মান রবে সমভাবে? ॥ 
"মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর ! 
অন্টে বাক্য কবে কিন্তু তৃমি রবে নিকত্বর | % % 

[ বাঙ্গাল৷ ভাষ। ও বাঙ্গাল সাহিত্য ৬রামগতি স্তায়রতু পৃঃ ২১১-১২ ] 



১১৬ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

কেবল বাহির হইতে দেখিলে বুঝা! যাইবে না। ইহার অঙ্গাঙী 
সাধনরসে মনকে না ডুবাইতে পারিলে কল্পকলার রূপাস্তরও 

হৃদয়লম হইবে না। 

প্রসাদ গাহিতেছেন-- 

১। এবার কালী তোমায় খাব 

এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা 
ছুটার 'একট। করেযাব। . 

হাতে কালী মুখে কালী সববাঙ্গে কালী মাখিব 

যখন আসবে শমন বাঁধবে কসে সেই কালী তার 

মুখে দিব । 

খাব খাব বল্গি মাগে! উদরস্থ না করিব 

এই হ্ৃদিপল্মে বসাইয়ে মনমানসে পুজিব। 

ইহ! কেবল একটি উচ্চাঙ্গের সাধন নয়। কল্পকলারও 

এক অতি বড় বরূপাস্তর। এই অবস্থাতেই সাধক আবার 
গাহিতেছেন-_- 

২। এমন দিন কি হবে মা ভার! 

যবে তার। তার তার! বলে তার! বেয়ে পড়বে ধারা। 

হৃদিপল্ম উঠবে ফুটে, 

মনের আধার যাবে ছুটে, 

তখন ধরাতলে পড়ব লুটে, তারা বলে হব সারা ॥ 

ত্যজিব সব ভেদাভেদ, ঘুচে যাবে মনের খেদ, 

ওরে, শত শত সত্য বেদ, তারা আমার নিরাকার! ॥ 



শাক্ত সাহিত্য ধারায়--রামপ্রসাদ ১১৩ 

শ্রীরামপ্রসাদ রটে, ম1 বিরাজে সবর্ধঘটে | 
ওরে, আখি অন্ধ দেখ মাকে, 

তিমিরে তিমিরহরা ॥ 

“মা বিরাজে সর্ধঘটে” ইহাকেই আমি “সাক্ষাৎ দর্শন” 
বলিতে চাই । এই ভাবের অন্নুরূপ কথ! অনেক পাওয়া যায়। 

কাব্যের রূপান্তরে কবি সাধন রাজ্যে কোথায়, কোন অবস্থার 

মধ্যে গিয়া পৌছিয়াছেন তাহা শুদ্ধ মনে অনুভব করিবার 

ক্ষমতাও হয়ত বা আজ আমর! হারাইয়! ফেলিয়াছি। এই 
অবস্থাতেই সন্ধ্যাবেলায় মায়ের কোলের গ্রাম্য ব্যাকুল খেলা- 

শ্রান্ত সম্তানের গান-- 

৩। কেবল আসার আশা ভবে আসা, আশ! মাত্র সার হলে * 

যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভূলে রলো ॥ 

(*) পশু লাঠি ঠা 95 2112 ঞটা6 10007, 

৮015 058 0106 17010 01 10010 019 00139117 

[060 006 0110১ 200. 2005 110 00920310 হি, 

1106 1012.015 10625, ৪:1০:১ 1210 6065 2911 

00 19605 11001060. 1106 2 500 0911 

3922.) ভ100 21725-162,555 5০০ ৮০ 6০৫ 

ত1015 0106 06068151105 1 10 105 21659, 

7000061১001: 95615 105 08. 02 1 

ভ10 60101665160 1109 200 1 

596100, ১০৪ 985705 5 41596 25 01857 

[7855 10995100206) 0060610 6015 62100-25 

7806 10 016 52,006 1015.560 20৩ 20910. 
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১১৪ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে, কথায় ক'রে ছলে । 

ও মা! মিঠার লোভে তিত মুখে সার! দিনটা গেল । 
ম! খেল্বি বলে ফাঁকি দিয়ে নাবালে ভূতলে। ৷ 
এবার যে খেলা খেলালে মা! গো, আশ! না পুরিলো ॥ 
রামপ্রসাদ বলে ভবের খেলায় যা হবার তাই হলো 

এখন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে, 
ঘরে নিয়ে চলো ॥ (১) 

£ 020 85 91969 10 005 ভ/0210-1018.5, 

[78595 06610, 90161 112,820 9.৮, 

«[0221802 5০0০7 00110 00. 6০ ০ম 9106, 
(0০ 5০090 170200 2৮ €6100305.১+ 

-13605511 261151009 14510105৮ 92.065 
56160060 250 629.0919,060 05 130 579.:0 5 
00100105010 200 21608 04219101020 510610021, 

(১) “তারপর অকম্মাৎ কোন শুড মুহূর্তে রামপ্রসাদের জন্ম 

হইল। দেশ আবার গানের আশম্বাদ পাইল। বৈষ্ণব কবিদের ঘর 
ংসার ঘেরিয়া যে কাব্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, তাহার উপরে তিনি, 

(রামপ্রসাদ ) নূতন রসের অনুভূতি দেখাইলেন। তিনি গাহিলেন__ 
ওরে সকলের মূল ভক্তিঃ মুক্তি তার দাসী। 

নির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল । 
ওরে চিনি হওয়। ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবাপি। 

এও সেই বৈষ্বের অটহতুকী ভক্তির কামন1। বাঙ্গাল! 
আবার সেই হর খু'জিয়া পাইল, সাধকের সাধনা, ভাবের সাধনা ফুটিয়। 
উঠিল। রামপ্রসাদ গাহিলেন-__ 

এথন সন্ধ্যাবেলায় কোলের ছেলে ঘরে নিয়ে চলো। 

এও সেই দেশের কথা, যে দেশের গান চণ্তভীদাস 
গাইকাছিতেনগ” (বাকীপুর অভিভাষণ। ১৯১৬) 



শাক্ত সাহিত্য ধারায়--রামপ্রসাদ ১১৫ 

মানুষ যখন প্রেমের ভিতর দিয়া স্বাধীন হয়, মিলিত হয়, তখন সে 
নির্ববাণ-মুক্তি চায় না। 

নে ্ টয় গাইয়াছিলেন “চিনি হওয়! ভাল নয় মন, চিনি 
খেতে ভালবাদি।» ইহার সঙ্গে মহা প্রভুর “মম জল্সানি জন্মনী- 

শ্থরে ভবদাভ্ক্তিরহৈতুকী তরি” বিলাই একই সুরের, 
একই ভাবের, একই আশ্োতের টানে চলিয়াছে। শাক্ত ও বৈষ্ণব 
বাঙ্গালার প্রাণের ধার হইতে বিচ্ছি্ন নয়। বাঙ্গালার প্রাণ ধর্শের 
সঙ্গে তাহাদের অন্তরঙ্গ পরিচয় ছিল। ( বগুড়া! অভিভাষণ, ১৯১৭) 

বর্তমান রামপ্রসাদ-গ্রবন্ধে যে সকল কথা চিত্তরগন বিশদ ও বিস্তৃত- 
ভাবে বলিয়াছেন, চণ্তীদদাস প্রমুখ বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য আলোচনার 
সময়ে সেই সকল কথাই তিনি স্ত্রাকারে বলিয়! রাঁথিয়াছেন। রাম- 

প্রসাদ রচনার বন্পুর্বব হইতেই, এই কবির কাব্য সম্বন্ধে তিনি একটা 

স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। বাকীপুর ও বগুড়া অভিভাষণে 

আমর ছুইটি জিনিষ পাই । ১ম, রামপ্রসাদ ও চণ্ডীদাস একই দেশের 

গান গাহিয়াছেন। ২য়, শাক্ত-রামগ্রপাদ বৈষ্বীয় ভক্তিপস্থী ছিলেন। 
কেননা, বাঙ্গালার শাক্ত ও বৈষব মূলে এক। এবং রামপ্রসাদ্দের উপর 

বৈষ্ণব-গ্রভাবের নিদশনও এইখানেই পাওয়া যায়। সম্পাদক। 
বাকীপুর ও বগুড়া অভিভাষণে চিত্তরঞ্জন যে গানটী বিশেষভাবে 

উল্লেখ করিয়াছেন, এবং বর্তমান প্রবন্ধেও উল্লেখ করিয়াছেন, 315661 

[5632, এ গানটির ইংরেজীতে অন্ুবাদ করিয়া সেই সঙ্গে তাহার 
নিজের মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। সম্পাদক । 

৮৫প009 00019 985১ 1020 05106 110 89091:69 

2609,109 তি 152102., 

ঢ 10611662152, 1085 9910. 1, 

7306 (06 0906 01 2.1] 15 06506£0 

1180. (6600100 19 1001 919.56. 
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১১৬ বাঙ্গালার গীতি কবিতা! 

৪। সাধের ঘুমে ঘুম ভাক্কে না । ৭ 
41720 2. 99,910 13 11) 0005. 1950. চ৬৮০ 11065! 706 

৪1120 00961061-5%16 0£ 8, 7062.9800 10105 100 606 

10512106012. £:696 10096, 0090 0017 10 63006655106 

00656 0196 000 01005--- 00০ 00 01 06105 606 101510100, 

086 00 0106 10 €05 98006 ৮0:05, ৪৮ 606 5601:66 ০0 

€:1561006.% 

(0৮40 58,105 01 75211-707 91566: 152৫162) 0-৮54 

[ প্রসাদী স্থুর--একতালা ] 
(1) সাধের ঘুমে ঘুম ভাঙে না। 

ভাল পেরেছ তবে কাল বিছানা ॥ 
এই যে স্থখের নিশি, জেনেছ কি ভোর হবে না। 

তোমার কোলেতে কামনা কাস্ত। 
তারে ছেড়ে পাশ ফেরো না ॥ 

আশার চাদর দিয়েছ গায়, মুখ ঢেকে তাই মুখ খুল না। 
আছ শীত গ্রীষ্ম সমান ভাবে, রজক ঘরে তায় কাচ না। 

খেয়েছ বিষর মদ, সে মদের কি ঘোর ঘোচে ন।। 
আছ দিবানিশি মাতাল হদ্ে, ভ্রমেও কালী বল না॥ 

অতি মুঢ প্রসাদ রে তুই, ঘুমায়ে আশ] পূরে না। 
তোর ঘুমে মহা ঘুম আসিবে, 
ডাকুলে আর চেতন পাবে না 

“717 ১9101১ 5145155 02025821759 

[109৬5 10 19081055 5০৮, 5৪9 006 2 3০11610 

ড0০ 10252 1091100 

[10065 100. 131:0120 015 11200 0£101155, 01010 507, 
111 106 00 021)? 

[06516 9169 10 ৮0103: 120), 111:500 2, 109,106 0:0500, 

ড0 11] 006 000 2022 00,705 90660 01 001) 
19 012 ৮10 



শাক্ত সাহিত্য ধারায়-- রামপ্রসাদ ১১৭ খা 

এই সমস্ত গানগুলিতে সাধক জীবনের এক অতি উচ্চ 
অবস্থার মধ্যেও কত বৈচিত্র্য বিচ্যমান-- এক দ্দিকে যেমন তাহার 
নিদর্শন--আবার অন্যদিকে কবির কল্পকলার কফি চরমোতকর্ধ 

তাহারও প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমর] পাই । 

সাধন না! জানিয়া, সিদ্ধ না হইয়া কেবল তর্ক দ্বারা ব্রহ্গ- 

নিরূপণের কথাকে রামপ্রসাদ “দঁতোর হাসি বলিয়া উপহাস 

করিয়াছেন । সাকার-নিরাকার, সঞ্চণ-নিগুণ, ভেদ-অভেদ, 
জড-চেতন্, প্রভৃতি তত্ব নিরূপণ কল্পকলার উদ্দেশ্য নয়। 
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১১৮ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

তবে কল্পকলা যদি জীবনের অভিব্যক্তি হয়, তবে তত্ব রূপে 

রসে কল্পকলায় ফুটিয়া উঠে। রামপ্রসাদের গানেও তাহাই 
হইয়াছে । এ গান সমগ্র জীবনের গান। ইহা জীবনের 

কোন অংশের গান নয় (১)। ইহার কোন অংশকে সমগ্র হইতে 
বিচ্ছিন্ন করিলে অংশকে বুঝা যাইবে না । 

১। চিত্তরঞ্রন, রামপ্রসাদের গান সপ্বন্ধে যাহা! বলিলেন চণগীদাসের 
গান সম্বন্ধেও ঠিক এই কথাই বলিয়া আসিয়াছেন যে,--এই গান চণ্তী- 
দাসের জীবনের কোন অংশের গান নয়, পরস্ত চণ্ীদাসের সমগ্র জীবনের 
গান। 

এই প্রসঙ্গে চিন্তরঞজনের যাহা সিদ্ধান্ত তাহা তুলিয়৷ দিতেছি । 
(ক) “আমর! জীবনটাকে টুকর1 ট্করা করিয়া ভাগ করিতে 

শিখি নাই। আমাদের ধশ্ম,-জীবনের কোন একটা বিশেষ গণ্তীর 
মধ্যে আবদ্ধ থাকে না ।১ 

(রূপান্তরের কথা । ১৯১৭। মাচ্চ) 
(খ) ইন্দ্রিয় হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কোন ভাব, কোন সন্তা আজিও 

মান্থষের ভিতরে অন্থভব হয়, এমন বিশ্বাম আমার নাই। ইন্ড্রিয় ধাহার 
স্ষ্টি, অতীন্দ্রিয়ও তাহারই ত্ষ্টি। ইন্জ্রিয়কে অস্বীকার করিয়। অতীন্টরিয়ের 
উপর জীবনের কোন ভিত গাথা যায় কি? কেহ আজিও পারিয়াছেন 
কি? * * এই ইন্দ্রিয়ের মধ্যেই শ্রদ্ধি, ভোগ ও ভুক্তি প্রতিঠিত। 
এ ইন্রিয় ভাগবত ভোগের ইন্দ্রিয় । &% * এ ভোগ ভাগবত ভোগ। 
বাঙ্গালার গীতি কবিতার মন্মে মন্মে এই ভোগের পরিচয় পাওয়া 
যায়।” ( বগুড়া অভিভাষণ, ১৯১৭ ) 

(গ) “কলাবিদের জীবন এই ধারায় গঠিত। পাপ পুণ্যের 
বিচার তাহার নাই। পাপও সত্য পুণ্যও দত্য | 

(বাকীপুর অভিভাষণ, ১৯১৬ ) 
(ঘ) “জীবনকে অপবিভ্র করে কাহার সাধ্য ? জীবের জীবন যে 

ভগবানের লীলা, সেই লীলাময়ের লীলায় হস্তক্ষেপ করে, এমন অহঙ্কার 
এমন দাম্তিকতা কার? * * মাহুষের প্রবৃত্তির মধ্যে কি ভগবানের 



শাক্ত সাহিত্য ধারায়- রামপ্রসাদ ১১৯ 

প্রসাদ গাহিয়াছেন-_ 

১। এই দেখ সব মাগীর খেলা। 
মাগীর আপ্তভাবে গুপ্তলীলা ॥ 
সগুণে নিগুণে বাধিয়ে বিবাদ 
ডেল! দিয়ে ভাঙ্গে ডেলা ॥ 

সাড়। পাওয়া যায় না? আজও কি শ্রচৈতন্টের দেশে একথ। শুনিতে 
হইবে যে, আমাদের ইন্দ্রিয়ের খেলা শয়তানের খেলা ? ধ * « এমন 
হতভাগ্য কি কেহ আছে যে, তাহার ইন্দ্রিয়ের যে ভোগ, তাহার মধ্যে 
অতীন্ট্রিয়ের সে ডাক একেবারেই শুনিতে পায় নাই ? 

( রূপান্তরের কথা । ১৯১৭) 
মাঁছষের জীবনকে অথগ্ড ও সমগ্র ভাবে দেখিবার যে যুক্তি ও ভাব 

চিত্তরঞ্জনের মনে সর্বদাই জাগ্রত ছিল, উপরে উদ্ধৃত উক্তিগুলি তাহার 
কিছু আভাস দিবে। 

ইহা ছাড়া একটা জাতির জীবনকে এবং সেই জাতীয় জীবনের 
ইতিহাসকেও তিনি এক এবং অখণ্ড ভাবেই দেখিয়াছেন । জাতির 
জীবনকেও তিনি ভাগ করিয়া, এক অংশ হইতে অপর অংশকে বিচ্ছিন্ন 
করিয়া দেখেন নাই। পরস্ত সমগ্র ভাবেই দেখিয়াছেন। দৃষ্টান্ত 
দিতেছি ।--সম্পাদক। 

-»*আবার কেহ কেহ বলেন যে, ইংরাঁজের যাহা কিছু ভাল আমরা 
লইব, আমাদের যাহা কিছু ভাল তাহা ইংরাজ লইবে, এবং উভয়ের 
যাহ! কিছু মন্দ তাহা বিসর্জন দিতে হইবে। 

"এ কথার অথ আমি বুঝিতে পারি না। আমাদের কিংবা ইংরাজের, 
যাহ। ভাল আর যাহ! মন্দঃ তাহ! কি এমন পৃথক ভাবে জাতির জীবনের 
মধ্যে অবস্থিতি করে যে, একটা একেবারে ছাড়িয়া দিয়! আর একটা! 
লওয়া যায়? একটা বিশিষ্ট জাতির ভাল মন্দ যে এক সঙ্গে সেই জাতির 
রক্ত মাংসের সঙ্গে জড়ান । 

[ চিত্তরঞ্রন কর্তৃক ভবানীপুর, বঙগীয় প্রাদেশিক সমিতির সভাপতির 
অভিভাষণ, ১৯১৭। ] 
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২। অজ্ঞানেতে অন্ধ জীবভেদ ভাবে শিবাশিব 

উভয়ে অভেদ পরমাত্ম। স্বরূপিণী। 

মায়াতীত নিজে মায়। উপাসন! হেতু কায়! 

দীন দয়াময়ী বাঞ্ছাধিক ফলদায়িনী ॥ 

আনেক সাহিত্যিক প্রমাণ করিতে ব্যস্ত যে, রামপ্রসাদ 

মৃত্তি পুজার বিরোধী ছিলেন। এবং তাহার সমস্ত সাধক- 
জীবনের সহিত অচ্ছেছ্যভাবে জড়িত গানগুলির মধ্য হইতে দুই 
একট ছিড়িয়! ফাড়িয়! প্রমাণ করিতে চান রামপ্রসাদদ রাম- 
মোহনের মতই মৃত্তি-ছ্বেধী (১)। রামপ্রসাদের সাধন ও 
কাব্যকে ইহার চেয়ে ভুল বুঝ! আর কিছুতেই হইতে পারে ন।। 

এই একটি ছত্রে দেখুন “মায়াতীত নিজে মায়া উপাসন। হেতু 
কায়া” শিব, শিবা অভেদ এক মায়াতীত অথচ তিনি নিজে 

মায়া। মায়া তাহ হইতে ত্বতন্্র কিছু নয়। মায়া মিথ্যাও 

নয়। এখন কায়। ? 

(১) “তিিভুবন যে মায়ের মুন্তি জেনেও কি তা জান না। 
মাটির মুদ্তি গড়িয়ে মন তার করতে চাওরে উপাসনা” । 
ধাতু পাষাণ মাটি মুণ্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে । 

প্রভৃতি কথা তিনি (রামপ্রসাদ ) রাজা রামমোহনের পূর্বে লিপিবদ্ধ 
করিয়। গ্রির়াছেন। উক্ত গানের সঙ্গে রাজা রামমোহন রায়ের “আহ্বান 
বিসঞ্জন কর তুমি কার।” প্রভৃতি গান এক স্থলে রক্ষিত হইবার 
যোগা।” *%* * ** * [ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য--ডাঃ দীনেশ সেন ] 

রামগ্রসাদের কাব্য সম্বন্ধে চিত্তরঞ্জন ডাঃ দীনেশ সেনের মতবাঁদকে 
বহুস্থানেই প্রতিবাদ করিয়াছেন। এক্ষেত্রেও তাহারি একট] দৃষ্টান্ত 
মাত্র।--সম্পাদক। 
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সাধকের উপাসন। হেতু তাহার কায়া বিদ্যমান, কায 

সত্য। মায়াতীত হইতে মায়া ও কায়া সর্ধত্রই তিনি। 

এবং এই কায়া উপাসনা হেতু । ইহা কি যৃত্তি-বিছেষের 
প্রমাণ ? তিনিই 

১। সগ্ুণা নিগুণা! সুল! সুক্ষ! মূল। হীনমূল। 

মূলাধার অমলকমলবাসিনী । 

আগম নিগমাতীত তিনি মাতা তিনি পিতা 

পুরুষ প্রকৃতিরূপিণী । (২) 

২। উপাসনা ভেদাভেদ ইথে কোন নাহি খেদ 

মহাকালী কাল পদভবে | 

(২) “জগৎকারণকে--ম। বলিয়া, জগবস্ব। বলিয়া ডাকা একমাত্র 

ভারতেই দেখিতে পাওয়া যায়। * * জগদন্ব। সগ্ুণা এবং নিগুণা 

উভয়ই । পুরুষ ও প্রক্কতি, ব্রহ্ম ও মায়। বলিয়৷ ভারতের দর্শনকার 

থে দুই পদার্থ জগতের মূলে নির্দেশ করিয়াছেন, উহা একই বস্তুর একই 

কালে বিদ্যমান ছুই বিভিন্ন ভাব বা প্রকাশ বিশেষ । & ** মানবমন 

দেশকাঁলাবচ্ছিন্ন সগ্ুণ ভাবের উপলব্ধির সময় জগদস্বার নিগুণ ভাব 

উপলব্ধি করিতে পারে না। এবং সমাধি নহায়ে উচ্চ ভূমিকায় 

আরোহণ করিয়া ধখন সে জগন্নাতার নিগুণ ন্বরূপের প্রত্যক্ষ করে, 

তখন আর তার নয়নে তাহার লগ্তণ ভাবের ও সগ্ুণ ভাব-প্রহত 

জগতের উপলব্ধি হয় না। তবে সমাধিভূমি হইতে নামিয়া পুনরার 

সাধারণ ভাব প্রাপ্ত হইলেও, তাহার সমাধিকালানভূত জগদস্বার নি৭ 

ভাবের যে কততকটা শ্বৃতি থাকিয়৷ যায়, তাহাতেই সে নিঃসংশয়ে বুঝিতে 

পারে, তিনি নিগুণা ও সগ্চণা উভয়ই । * * প্রতীকাবলদ্ধনে 

শক্তিপুজা এ সমাধি লাভের সহায়ক ।” 
(ভারতে শক্তিপৃজা-স্বামী সারদানন্দ পৃঃ /০৮* ) 
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নিদ্রা ভাঙ্গে যার ঠাই তার আর নিদ্রা নাই 
থাকে জীব শিব কর তারে। 

রামপ্রসাদের এই মাতৃভাবের সাধনায় মৃত্তি-পুজ। হইতে আর্ত 
করিয়া জীব শেষে শিব হইয়া যায়। শিব ও শক্তি তত্বকে 
অনেক দার্শনিক অদ্বৈতবাদের একটা রূপক বলিয়। নির্দেশ 

করিয়াছেন । জীবন কোন “বাদ নয় । কোন বাদের মধ্যে 

জীবনকে বাঁধ যাইতে পারে না। আমি বলি শঙ্করকে তর্জমা 

করিয়াও বাঙ্গালী শিবশক্তির উপাসনা গ্রহণ করে নাই, মাধ্বকে 

তজ্জম1 করিয়াও বাঙ্গালী রাধাকৃষ্ণের ভজন আরম্ভ করে নাই(৩)। 

(৩) তস্ত্রশান্ত্রবিৎ মহামতি উড়ফ সাহেব শাঙ্কর বেদাস্ত মতে 
মুক্তি আর শাক্ত মতে মুক্তির তুলনায় বিচার করিয়া উভয়ের পার্থক্য 
[19911075200 91191009 গ্রন্থে দেখাইয়াছেন। চিত্বরঞ্জনকে উহা 
পাঠ করিয়া শুনান হইয়াছিল। তিনি শুনিয়! অত্যন্ত খুসী হইয়াছিলেন। 

শ্রচৈতন্ত প্রবপ্তিত গৌড়ীয় বব ধন যে মাধব সম্প্রদায়ের শাখা নয়, 
ইহার প্রমাণ চৈতন্য চরিতামবতেই আছে। যথা 

মধ্বাচার্ধ্য স্থানে আইলা, ধাহ। তত্ববাদী । 
উড়ুপ কৃষ্ণ দেখি তাহা হৈলা প্রেমোন্মাদী ॥ 
প্রভু কহে কন্মাঁ জানী ছুই ভক্তি হীন। 
তোমার সম্প্রদায়ে দেখি সেই ছুই চিহ্বু॥ 

( 5, চঃ, মধ্য লীলা । নবম পরিচ্ছেদ ) 
১৭২১ খুঃ রাজপুতনায় গলতা নগরে যে বিচার সভ৷ হয়, শ্রীবলদেব 

বিদ্যাভূষণ এ বিচার সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি যদি এ সময় 
গৌড়ীয় টৈষ্ণবকে যে কোন কারণে মাধব সম্প্রদায়ের শাখা বলিতে 
বাধ্য ভইয়। থাকেন, তবে তাহা টচঃ চরিতামুতের বিরোধী সিদ্ধাস্ত। 
শ্রীজীব গ্োস্বামীও গৌড়ীয় বৈষ্ণবকে মাধ্বের শাখা বলেন নাই। 
বিশেষতঃ ই'হার| কেহই শ্রীচৈতন্তদেষকে দর্শন করেন নাই। পূর্বগামী 
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শঙ্কর ও মাধব চিরকালই শঙ্কর ও মাধ্ব থাকুন। এবং বাঙ্গালীও 

চিরকাল বাঙ্গালীই থাকুক। আমি বলি বাঙ্গালার শিবশক্তি, 

কষ্ণরাধা, শঙ্কর ও মাধ্বের দর্শনের রূপক ব্যাখ্যা নয়। এই 

ছুই বিচিত্র সাধন! বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ হইতেই জন্মিয়াছে। 

ইহ] বাঙ্গালার বাহিরের কোন কিছুর নকল ব। অর্জমা নয় 

হইতেই পারে না। যে শঙ্কর অদ্বৈতৈ জগৎ মায়া বলিয়া 

উপেক্ষিত, বাঙ্গালার শক্তিতত্ব তাহার নকল ত দূরের কথা 

তাহার স্পষ্ট প্রতিবাদ । রামপ্রসাদের সাধনতত্বে ও কল্পকলায় 

জগৎ মায়! বলিয়া উপেক্ষিত হয় নাই (১)। ইহা ষে হয় 
পপ বস সপ পপ পর 

গোস্বামীদের মুখে শ্রীচৈতন্য দেবের ধর্দ্ের কথা শুনিয়াছেন। কিন্ত 

মতবাদ ইহাদের নিজ নিজ প্রতিভার ক্ৃষ্টি। যদ্দি পরবর্তীদের মতবাদ 

চৈতন্তদেবের উপর আরোপ করা হয়, তবে তাহা অনৈতিহাসিক। 

কাজেই সত্য নহে। চিত্তরঞ্রনও স্বীয় প্রতিভাবলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব 

ধর্মকে মাধব সম্প্রদায়ের শাখা বলিয় স্বীকার করিলেন না| যীহারা। 

শ্রীচৈতগ্ের ধন্মকে মাধব সম্প্রদায়ের শাখা বলিতে অভ্তাস্ত, চিত্তরঞ্জনের 

কথা তাহাদের প্রণিধান করিয়৷ দেখা কর্তব্য ।-্সম্পাদক। 

(১) চিত্বরঞ্জন বৈণাস্তিক মায়াবাদের বিরোধী ছিলেন। এমন 

কি গোস্বামী সিদ্ধান্তে বৈষ্ণবীয় প্রাকৃত এবং অপ্রার্কতের ভেরও তিনি 

্বীকার করিতেন না। প্রারুতের মধ্যেই তিনি অপ্রাকৃত দেখিতেন। 

প্রত্যক্ষই তাহার নিকট ছিল “আদর্শ । তিনি সম্ভবতঃ স্বভাব-বাদী 

অথব। জীবন-বাদী ছিলেন। তাহার কথা হইতেই প্রমাণ পাঁওয়া 

ষায়। তাহার প্প্রত্যক্ষে যদি আদর্শ না থাকিত, ভবে তিনি পুরা 

্রত্যক্ষবাদী হইতেন। আবার তাহার 'আদশে বদি প্রত্যক্ষ না 

থাকিত, তবে তিনি পুরা আদর্শবাদী হইতেন।--সম্পাদক। 
(ক) শ্রেষ্ঠ কলাবিদ 106211963 নয়, 76219 নয়। পে 

25£91190 শুধু ভাব লইয়াও সে ্বপ্নের দেশে ফুল ফুটায় না, 

আবার শুধু দেহের রস-রক্তের সন্ধানেই কাটায় না।” 

সপ 



১২৪ বাঙ্গালার গীতি কবিতা! 

(খ) “আদর্শ জগং-ই এই প্রত্যক্ষ জগং। বেদাস্তের মায়াবাদ 
ভুল। এ প্রাণ সত্য, এ শ্রবণ সত্য, এ চক্ষু সত্য, এ রূপ সত্য, প্রতি 
অঙ্গরেণু ধুলিকণ! হইতে এই মহাবিশ্ব এক জাগ্রত প্রাণময় সত্য । 
মায়া বলিয়া কোন জিনিষই নাই । জগন্সিথ্য নয়। 

[ বাকীপুর অভিভাষণ, ১৯১৬] 
(গ) »মায়৷ বলিয়া এই জাগ্রত বিশ্বের বিচিত্রতার মধ্যে মায়া- 

ধীশকে খাড়া করিয়া, সকল বিশ্বকে বুদ্ধির প্রাথর্ধ্যের দ্বারা ফুৎকাঁরে 
উড়াইয়! দেওয়! যাইতে পারে, কিন্তু তাহাতে বিশ্ব উড়িয়া যায় না। 
মায়াও আপনার প্রকৃত রূপে দেখা দেয় না। [বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭] 

চিত্তরপঞ্ুন, রাজ! রামমোহনের উপর স্পষ্টতঃই বিরূপ ছিলেন । তাহার 
অনেক কারণের মধ্যে একটি কারণ, রামমোহনকে, চিত্তবঞ্ধন, মায়াবাদী 
এবং শ্াঙ্কর বেদান্তী মনে করিতেন । আরো অনেকে রামমোহনকে 
শাঙ্কর বেদান্তী মনে করিয়া থাকেন। বখা--"[5 (13970029002 ) 
ছ৮25 2, 501)0919.5 0105 006019,6%2.] বা ১০ ৮1166 5 ০2.1701902, 

2105 01011990005 06 191481100519005 1256. 05 20016 
1681261) 126655,0108501॥ রামমোহন নিজেও শঙ্কর শিষ্য বলিয়া 
পরিচয় দিয়া গর্ব অনুভব করিয়াছেন। আবার রামমোহন পুরা 
শাঙ্কর বেদাস্তী নন, অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি এ মতও পোষণ করেন। 
চিত্তরঞ্রন যে মায়াবাদ-বিরোধী ছিলেন তাহার প্রমাণ স্বব্ধূপ তাহার 
কথ। হইতেই উদ্ধার করিতেছি । 

(ঘ) “এবিশ্বব্রহ্মাগড যে মায়৷ নয়, আর ইষ্ট দেবতা ভগবান 
যেএই আঘমাদেরি মত সুখ, ছ্ঃখ ভোগ করিয়। লীলার মধ্যে আনন্দ- 
ঘন চিন্মররস আম্বাদদন করিতেছেন, “শঙ্কর শিষ্য রামমোহন তাহ। বুঝেন 
নাই 1৮ হু * “আশা করি, রামমোহনের এই বেদাস্তী মায়াবাদী. 
ভ্রমের উপর প্রতিষ্ঠিত, বুদ্ধির প্রাসাদের সমস্ত খিলান আলোচনা 
করিয়! সুধীজন দেখিবেন।” [ বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭ ] 

সুতরাং রামপ্রসার্দকে চিত্বরঞ্জন মায়াবাদবিরোধী বলিয়া যে প্রতিপন্ন 
করিবেন, ইহ। চিত্তরঞনের পক্ষে শ্বাভাবিক। এবং তাহার সিদ্ধাস্তও 
অভিনব ।--সম্পাদক ! 



শাক্ত সাহিত্য ধারায়--রামপ্রসাদ ১২৫ 

নাই তাহার সব চেয়ে বড় কারণ যে ইহা বাঙ্গালার প্রাণের 
স্বরূপ হইতে জন্মিয়াছে। যে প্রাণের স্বরূপ হইতে বৈষ্ণবের 
লীলাতত্ব জম্মিয়াছে সেই প্রাণের স্বরূপ হইতেই শক্তি তত্বও 
জন্মিয়াছে। তাই বাঙ্গালীর লীলাতত্ব ও শক্তিতত্ব অভেদ। 

রামপ্রসাদের-- 

ভেবে দেখ মন, কেউ কারু নয় 

মিছে ফের ভূমণ্ডলে । 

দিন ছুই তিনের জন্য ভবে 

কর্তা বলে সবাই বলে। 

ইহা মায়াবাদ নয়। ইহা! মায়াবাদী সন্ন্যাসীর সংসার-বৈরাগ্যও 
নয়। উহা শুধু উদ্ভ্রান্ত বাসনারাশিকে গুছাইয়া আনিয়া__ 
সাধনে একাস্তিক নিষ্ঠ৷ জন্মাইবার জন্য একট! ব্যাকুলতা মাত্র। 

তারপর এই যে গানটি-_ 
ওরে নগর ফির মনে কর প্রদক্ষিণ করি গ্যামা মারে 

যত শুন কর্ণপুটে সকলি মায়ের মন্ত্র বটে-- 
কালী পঞ্চাশৎ বর্ণময়ী, বর্ণে বর্ণে নাম ধরে (১)। 

কৌতুকে রামপ্রসাদ রটে ব্রহ্মময়ী সর্ধ্ঘটে 
ওরে আহার কর মনে কর আহন্তি দেই শ্যামা মারে। 

(১) মহামতি উড্ভফ সাহেবের 10006 915815 203 50595165 
গ্রন্থের “08,218,00. 0£ 1,০6051৪৮ প্রবন্ধটি দ্রষ্টব্য । তাহাতে তান্ত্রিক 
বর্ণমালার” ব্যাখ্য। আছে। 

-যেমন চণ্তীদাসের সহজিয়া পদগুলির অর্থ বিশ্লেষণ করিয়া! তাহার 



১২৬ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

ইহা! সাধনার প্রথমাবস্থার গান নয়। ইহা সেই সময়ের গান 

যখন মাকে বলা হইতেছে-_ 

“ওরে মন বলি ভজ কালী ইচ্ছা হয় যেই আচারে ।” 

কোন বিশেষ আচারের যখন আবশ্যক হইতেছে না, এবং 

“যত শোন কর্ণপুটে সকলি মায়ের মন্ত্র বটে” অর্থাৎ কোন 
বিশেষ মন্ত্রেরও প্রয়োজন নাই । এ অবস্থায়ও জগৎ মায়! 

বলিয়া উপেক্ষিত ত হইলই না, বরং ব্রহ্মময়ী সর্ব্ব ঘটে দেখা 

দিতে লাগিলেন। ইহা বৈঞবের সেই সাধনা--“যাহা। যাহা 
নেত্র যায়--তাহ। কৃষ্ণ স্ষুরে।” স্বগুণ ও কায়া বাদ দিয়! 

নিগুণ ও মায়াবাদের যে সাধনা--তাহা রামপ্রসাদের কল্পকলায় 

বা সাধনে পাওয়া যায় না। 

| মন কর কি তত্ব তারে 
ওরে উদ্মত্ত আধার ঘরে । 

সে যে ভাবের বিষয় ভাব ব্যতীত 
অভাবে কি ধর্তে পারে। 

সে যে ভক্তি রসের রসিক 

সদানন্দে বিরাজ করে পুরে । 
ইহা! ভক্তির গান, ভাব ও রসের স্থষ্টি--ইহাকে অভাবে ধর্তে 
পারা যায় না ।-__-কেন না ইহা। তে। অভাবের গান নয়। 

কোন ইংরেজী অন্গবাদ হয় নাই, তেমনি রামগ্রসাদের পাক্কেতিক চিহু 
সমম্থিত তত্ব ও নাধন সম্পকায় গানগুলিরও কোন অর্থ নিরূপণ ব৷ 
ইংরেজী অন্থবাদ হয় নাই। হইলে ভাল হয়।--সম্পাদক। 



শাক্ত সাহিত্য ধারায়--রামপ্রসাদ ১২৭ 

অ্বৈতবাদীর যে যুক্তি রামপ্রসাদ তা জানিতেন। বেদান্তের 
তত্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙ্গালী একেবারে বিস্যত হইয়াছিল 
ইহাও এক অতি বড় মিথ্যা কথা । যেমন আজও. ধাহার! 
জানিবার তাহারা জানেন তেমনি শতাব্দী পুর্বে ধাহাদের 
বেদান্ত জানিবার কথা তাহারা জানিতেন 

বল দেখি ভাই কি হয় ম'লে 

এই বাদান্থুবাদ করে সকলে ? 
কেহ বলে ভূত প্রেত হবি, কেহ বলে তুই স্বর্গে যাবি, 
কেহ বলে সালোক্য পাবি, কেহ বলে সাষুজ্য মেলে । 

বেদের আভাস তুই ঘটাকাশ ঘটের নাশকে মরণ বলে, 
যেমন জলের বিস্ব জলে উদয় জল হয়ে সে মিশায় জলে । 

কিন্তু রামপ্রসাদ 'জল হয়ে সে মিশায় জলে" চাছেন নাই। 
সাধনের অতি উচ্চ অবস্থাতে ও-- 

আবার ছু আখি মুদিলে দেখি অস্তরেতে মুগ্ডমালী (১)। 
তিনি জানেন যে 

কাশীতে মরিলে শিব দেন 'তত্বমসি? | 

ওরে, তত্বমসির উপরে সেই মহেশ-মহিষী। 

(১) শ্ররামকষণপরমহংসদেবও, তোতাপুরী ব্তৃক নিধিকল্প সমাধি 

শিক্ষালাভ কালে, সম।ধি অবস্থায় উপনীত হইবার অব্যবহিত পূর্বেও 
শ্রীরামগ্রসাদের মতই “দু আথি মুদ্দিলে অন্তরেতে মুগ্ডমালী'* দেখিতেন, 
এইক্সপ শুনা যায়।--সম্পাদক। . 



১২৮ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

রামপ্রসাদ বলে কাশী যাওয়া ভাল নাত বাসি 

এ যে গলাতে বেঁধেছে আমার কালী-নামের ফাসী (*)। 

আর একটা গান-- 

নির্বাণে কি আছে ফল, জলেতে মিশায় জল, 

ওরে চিনি হওয়! ভাল নয় মন, চিনি খেতে ভালবামি । (২) 

ইহাই শঙ্কর মুক্তির স্পষ্ট প্রতিবাদ। বীঙ্গালার বৈষ্ণব যে সে-- 
নরক বাঞ্থয়ে তবে সাধূজ্য নালয়। 

(*) 00 0169 ৪৮ 29.51 
9য় 17500 606 9$59-10610 0£ 08610 15 56610 3 

2005৪ 6086 0610 8000101069 24910652,15 0৫. 

ছু108, 08,155 19:0952,0 101 78.51 €0 106 19000, 

100 2211 £5,11209060 1015 060৮ 21:0800 ? 

--8৮ 15. 0, 20010010500 200 
£&০ 1৬, 061006. 

(২) রামপ্রসাদের এই গানটি চিত্তরঞ্জন যথাক্রমে বাকীপুর, 
বগুড়া ও বর্ধমান প্রবন্ধে উল্লেখ করিয়াছেন, মোট তিনবার উল্লেখ 
করিয়াছেন । 51506: [২15€0$02 এই গানটিকে অন্গবাদ করিয়া, 
পুনরায় সমালোচনাও করিয়াছেন। ইহাতে এই গানটির গুরুত্ব স্থচিত 
হইতেছে। 

ডাঃ দীনেশ সেন বলেন “তাহার (রামপ্রসাদের ) নিশ্বল অদ্বৈতবাদ 
স্থচক অসংখ্য পদ দৃষ্ট হয়” । স্থতরাং দীনেশবাবু প্রসাদী নঙ্গীত ও 
রামমোহনের ব্রন্ধ সঙ্গীতকে এক শ্রেণীতৃক্ত করিয়া দেখিয়াছেন। 

কিন্ত চিত্তরগনের দৃঠি অন্যদিকে এমন কি বিপরীত দিকে । স্থৃতরাং 
রামপ্রসা্দের উপর তক্তিপন্বী বৈঞ্ণবীয় প্রভাব তিনি ম্বভাবতঃই 
নিপুণ বিশ্লেষণের সহিত পধ্যবেক্ষণ করিয়াছেন। চিত্বরঞ্জনের রাম- 
প্রসাদ সমালোচন! অতি লুক্ষম বিশ্লেষণমূলক এবং সম্পূর্ণ মৌলিক । 

-সম্পাদক। 
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ইহাই বাঙ্গালার শাক্ত ও বৈষুবের অভেদাত্মার নিদর্শন । 
রামপ্রাদকে মৃত্তিদ্বেষী প্রতিপন্ন করিবার জন্য অনেকে (৩) 
উদ্ধার করেন__ 

১। ধাতু পাষাণ মাটা মৃত্তি কাজ কিরে তোর সে গঠনে ? 
২। ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মৃত্তি জেনেও কি ত1 জান ন! ? 

মাটীর মুপ্ডতি গড়িয়ে মন তার করতে চাওরে উপাসনা ! 
কিন্তু ইহা কি কালাপাহাড়ী মৃত্তি-বিদ্বেধ? ইহা মাত্র সাধনের 
এক স্তর হইতে অন্য স্তরে উঠিবার জন্য উদ্যম ও ব্যাকুলত]। 

যখন “কালো মেঘ উদয় হলো! অন্তর অন্বরে” তখন এবং 
কেবল মাত্র তখনই--ধাতু পাষাণ মাটি মুত্তির কাজ নাই। 

যখন ত্রিভূবন মায়ের মুণ্ডির জ্ঞান হইল তখনি মাটার মৃত্তির 
কাজ নাই। কিন্তু যাদের দৃষ্টিতে ত্রিতৃবন মায়ের মৃত্তি হইয়া 
উঠে নাই, বাহিরে মেঘ দেখিয়া যাদের অন্তরে কালোমেঘ 
উদয় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কৌতুকে মানস শিখি নৃত্য করিয়! 

(৩) চিত্তরপ্রন এখানে ম্পষ্টতঃ ভাঃ দীনেশ সেনকে লক্ষ্য করিয়াই 

বলিতেছেন। বঙ্গভাষা ও সাহিত্য গ্রন্থে দীনেশ বাবু রাজা রাম- 
মোঁহনের মুর্তি বিরোধিতার সিদ্ধান্তে রামপ্রপাদকেই অগ্রগামী 
বলিয়াছেন। 

দ্রাজা রামমোহন রায় গভীর শাস্ত্াননন্ধান পূর্বক যে সকল ধর্মতত্ব 
প্রচার করিয়াছিলেন, রামপ্রসাদ শিশ্দল ভক্তি বিহ্বলতায় তৎপূর্ববেই 
সেগুলি হৃদয়ে অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।” 

[ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য--ডাঃ দীনেশ সেন ] 
চিত্তরঞঙ&ন বর্তমান প্রবন্ধে এই বথার স্পষ্ট প্রতিবাদ করিয়াছেন। 

এই ছুই জনের মুত্তি বিরোধিতায় বাহিরের বা বাক্যের সাদৃশ্য 
অপেক্ষা ভিতরের বা ভাবের বৈষম্য অনেক বেশী |--সম্পাদক। 
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উঠে না, তাহাদের জন্য কি রামপ্রসাদের সাধনায় কালাপাহাড়ী 

বিদ্বেষ-মুদগরের ব্যবস্থা আছে ? 

ইহা! কোন্ অবস্থার কথা ? কোন্ অধিকারের কথা ? বাহিরে, 

মেঘ দেখিয়] সাধক গাহিয়া উঠিলেন -- 
কালো মেঘ উদয় হলে। অন্তর অন্বরে 

নৃত্যুতি মানস শিখি কৌতুক বিহরে 
এ ঠঃ % 

ইহ জন্ম পর জদ্ম বনু জন্ম পরে 
রামপ্রসাদ বলে আমার জন্ম হবে না জঠরে। 

একদিন বাঙ্গালার আকাশে মেঘ উদ্দিত হইলে --শ্রীরাধিকার 

নয়নের তারা স্থির হইয়া যাইত-_'কেন মেঘ দেখে রাই অমন 

হলি ?, 
আবার সেই বাহিরের মেঘ--মেঘবরণীরূপে অন্তর অন্বরেও 

উদয় হইত। কিন্ত আজ বাঙ্গালার আকাশের মেঘ ছিনিয়! 

সে রপের নিছনি আর কে কাব্যে ফুটাইবে ৪ তেহি দিবসো 
গতা-_. 

রামপ্রসাদকে অনেকে যেমন মৃত্তিদবেধী তেমনি তীর্থ 
মাহাক্স্যের অন্বীকারকারী বলিয়াও বলিয়াছেন। (১) 
(১) এখানেও ডাঃ দীনেশ সেনকেই লক্ষ্য করা হইতেছে । সম্পাদক। 

“কি কাজরে মন যেয়ে কাশী ?” 
নান] তীর্থ পধ্যটনে শরমমাজ্ পথ হেঁটে। 

প্রভৃতি বাক্যে তিনি (রামপ্রসাদ ) তার্থ যাত্রার সম্বন্ধে লৌকিক 
আস্থার প্রতি নিক ভাবে কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন ।৮১ 

[ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য--ডাঃ দীনেশ সেন ] 
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ইহাও.সম্পূর্ণ মিথ্যা ॥ বস্তুতঃ সাধনের প্রথমাবস্থায় রামপ্রসাদ 
তীর্থে গমনের জন্য বহু গানে তাহার প্রাণের ব্যাকুলতা ফুটাইয়। 
তুলিয়াছেন। 

১। আমি কবে কাশীবাসী হব 
সেই আনন্দ কাননে গিয়। নিরানন্দ নিবারিব, 

গঙ্গাজল বিন্বদলে বিশ্বেশ্বর নাথে পুজিব 
এ বারাণসীর জলে স্থলে ম*লে পরে মোক্ষ পাব। 

২। “অন্নপুর্ণার ধন্য কাশী” প্রভৃতি গানগুলি তীর্থ- 
বিদ্বেষী নহে । 

তবে “কি কাজবরে মন যেয়ে কাশী” প্রভৃতি গানগুলি 

সাধনের সেই অবস্থার পরিচয় দেয়--যহখন সর্ব ঘটে ব্রহ্মময়ী 

বিরাজ করেন দেখা যায়- যখন 
মা--ভক্তে ছলিতে তনয়ারূপেতে 

বাধেন আসি ঘরের বেড়া । 

তখন তীর্থে যাইবার কি প্রয়োজন থাকে ? 

তারপর কতকগুলি অভিমানাত্মক গানে রামপ্রসাদ তীর্থে 

যাওয়ার বিরুদ্ধে গাহিয়াছেন। গঙ্গাকে তিনি বিমাত। 

জানিতেন। কাজেই গঙ্গাতীরে তীর্থবাস কালীর তনয় হইয়া 

তিনি করিতে পারেন না । 

কেন গঙ্গাবাসী হব? 
ঘরে বসে মায়ের নাম গাইব । 

আমি এমন মায়ের ছেলে হইয়ে বিমাভাকে মা বলিব। 
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ইহ] তীর্থের প্রতি বিদ্বেষ নয়। লৌকিক সংস্কারের প্রতিও 
কটাক্ষ নয়। ইহা! কাব্যের, ইহা! সাধনার রূপান্তর । ইহা 
সেই বিধি নিষেধের অতীত অবস্থার কথা, যখন সাধক 

গাহিয়াছেন-- 

“এবার আমি ভাল ভেবেছি । 

এক ভাবীর কাছে ভাব শিখেছি ॥ 

যে দেশেতে রজনী নাই, 

সেই দেশের এক লোক পেয়েছি । 

আমার কিবা দিবা কিবা সন্ধ্যা, 

সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি ॥ 

ঘুম ছুটেছে, আর কি ঘুমাই যুগে যুগে জেগে আছি। 
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি ॥ 

সোহাগ! গন্ধক মিশায়ে, সোণাতে রং ধরায়েছি। 

মণি-মন্দির মেজে দিব, মনে এই আশা করেছি ॥ 

প্রসাদ বলে ভক্তি মুক্তি উভয়কে মাথে ধরেছি। 

এবার শ্যামার নাম ব্রহ্মা জেনে, 

ধশ্ম কণ্ম সব ছেড়েছি ॥৮ (২) 

(২) 31566: 1৫০1৪ এই গানটির নিরললিখিতরূপ অনুবাদ 
করিয়াছেন ।--সম্পাদক। 

"74000 0102 1200 10616 01715 15001019196 

179.5 00122 006 81000 106. 

100 08510652109 025 26 00 0200101066০ 1206, 

চ1002] আ9:91010 08,5106001206 00: ০০ 09,116. 
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চতুর্থ পল্লব 

প্রসাদী সঙ্গীত ও রামমোহনের ব্রক্মসঙ্গীতের 

তুলনামূলক বিচার 

[ বাঙ্গাল! সাহিত্যের গীতি কবিতার ধারায় রামগ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত 

ও রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীত একই শ্রেণীতে পর্ধ্যায়তৃক্ত হইতে পারে ন1। 
রামমোহনের ক্রহ্ষলঙ্গীত, চতণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের ধারার পাশ্বে? 

বাঙ্গালার প্রাণে আর এক অভিনব বিচিত্র ধারা বলিয়াও পরিচয় 

দিতে পারে নাই। কেনন। রামমোহনের ব্রহ্ষসঙ্গীত বাঙ্গালার প্রাণের 

ত্বরূপ হইতে জন্মে নাই। রামমোহনের ব্রহ্গসঙ্গীত গান নহে, ইহা 
যুক্তি তর্ককে ছন্দে গাথিয়। এক প্রকার সঙ্গীত রচন1 যাহার উদ্দেশ্য 

ধর্ম সংস্কার। ইহা? রামগ্রসাদের ধশ্ম সাধনার তীব্র প্রতিবাদ । 
রামমোহন বহু গানে রামপ্রসাদকে অন্করণ করিপ়াছেন। কিন্তু কল্পকলার 

মাপকাঠিতে অন্গুকরণ, মূলের সমতুল্য হইতে পারে নাই। রামপ্রসাদ 
ও রামমোহনের গানের ছুই চারিটির মধো বাহ্ সাদৃশ্য আছে। 

কিন্ত এই বাহ্ সাদৃষ্তে ইহাদিগকে এক শ্রেণীভুক্ত করা ভ্রম। রাম- 
মোহন কবি নহেন। স্থতরাৎ তাহার কাব্য-সথ্টির চেষ্ট। ব্যর্থ হুইয়াছে। 
রামমোহনের ত্রন্মনঙ্গীতে ব্রদ্মবিরহ ব্রহ্মাহ্ভূতি, কিছুই নাই। কেবল 
আছে মোহ-মুদগর জাতীয় 96:7000. ব। ধন্ব-সংস্কার। রামমোহনের 

গানে দ্বেতবাদ্দের প্রতিবাদ আছে, সেই সঙ্গে নিগুণবাদ, অন্বৈতবাদ, 
মায়াবাদ, জন্মাস্তরবাদ ও বৈরাগ্যবাদ আছে। ইহা গ্রান নহে, ইসা 
যুক্তিযুূলক তর্ক বা ধর্ সংস্কার | ] 

»-মম্পাদক। 



শাক্ত সাহিতা ধারায়--রামপ্রসাদ ১৩৫ 

(১) 
বাঙ্গালা সাহিত্যের একখানি প্রসিদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থে পাঠ 

করিয়াছিলাম যে, “রামপ্রসাদের কণ্ঠে যে গানের অবসান 
হইয়াছিল তাহ। পুনরায় রামমোহনের কণ্ঠে উথিত হইয়! নব্য 
সমাজকে মাতাইয়া তুলিল”, এবং “যে বসরে রাঁমপ্রসাদের 
মৃত্যু হয় সেই বৎসরের শেষ ভাগে রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ 

করেন।” (১) 

রামপ্রসাদের মৃত্যুর বংসরে রামমোহন যদি জন্মগ্রহণ 

করিয়া থাকেন তবে তাহাতে কাহারও কিছু বলিবার নাই। 

যদিও রামপ্রসাদের মৃত্যুর বংসর ও রামমোহনের জম্মের বৎসর 

সকলের মতে একই বংসর বলিয়া স্থিরীকৃত হয় নাই। মত 
বিভিন্নতা আছে । (২) কিন্তু আমার ছুঃসাহম এই যে, আমি 

১। “যে বৎসর রামপ্রসাদের মৃত্যু হুর, সেই বৎসরের শেষ ভাগে 
রামমোহন বায় জন্মগ্রহণ করেন। রামপ্রসাদের কণ্ঠে যে গানের 
অবসান হইয়াছিল, তাহা পুনরায় রামমোহনের কে উখিত হইয়! 
নব্য সমাজকে মাতাইয়া তুলিল।” 

[ বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য, ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৬২৩ 
ডাঃ দীনেশ সেন। ] 

২1 “ঠিক যে বৎসর রামগ্রসীদের মৃত্যু হয়, সেই বসরই রাম- 
মোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন ।% 

| বগুড়া অভিভাষণ, ১৯১৭ ] 

রামমোহনের জন্ম বংমর ১৭৭২ খুঃ এবং ১৭৭৪ খুঃ বলিয়া মতাস্তর 

আছে। স্থতরাং কোন বৎসরে যে রামপ্রসাদের মৃত্যু হইয়াছিল-_তাহ! 
'অদ্যাপি নির্ণাত হয় নাই ।--সম্পাদক। 



১১৬ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

বলিয়াছিলান (১), আবার আজে বলি যে, প্রান প্রসাদ যে 

স্বরে গাহিয়া গেলেন-রামমোহন ঠিক তার উল্টা সুর 

ধরিলেন।” আমি যাহা বলিয়াছিলাম, আবার আজ তাহাই 

ভাল করিয়া বলিবার চেষ্টা করিব । বাঙ্গালা সাহিত্যের উক্ত 

ইতিহাসে রামপ্রসাদকে বৈষ্ণব-বিদ্বেষী বলিয়া! নির্দেশ করা 

হইয়াছে । (২) আমি মনে করি বাঙ্গালা সাহিত্যের আর 

একখানি ইতিহাস লিখিবার প্রয়োজন। যাহাতে লেখা 

থাকিবে রামপ্রসাদ বৈষ্ব-বিদ্বেধী ছিলেন না। বৈষ্ণব- 

বিদ্বেষী ছিলেন রামমোহন । রামমোহনের বহু রচন। হইতে 

এই বৈষ্ণব-বিদ্বেষের প্রমাণ উদ্ধার কর! কিছুই কঠিন কাধ্য 
নয়। (৩) রামমোহনের বৈষ্ণন বিদ্বেষের পরিচয় দেওয়! 

আমার এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। বাঙ্গালার গীতি কবিতার 

ধারায় রামপ্রসাদের “শ্যামা সঙ্গীতের” পর রামমোহনের 

“ব্রহ্ম সঙ্গীতের” যতসামান্তা আলোচনাই আমার উদ্দেশ্য | 
এই আলোচনা করিতে গিয়া আমি সম্প্রতি প্রসিদ্ধ ও প্রচলিত 

দুই একটি মতের প্রতিবাদ করিয়াছি । সাধারণ ভানে আমার 

১। “রামপ্রসাদ যে সুরে গাহিয়া গেলেন, রামমোহন ঠিক তার 
উল্টা স্থর ধরিলেন।” [ বগুড়া অভিভাষণ, ১৯১৭ ] 

২। দ্রামপ্রসাদ ঠবঞ্চববিহ্বেষী ছিলেন ।” 
[ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য ৩য় সংস্করণ, পৃঃ ৫৯৪ 

ডাঃ দীনেশ সেন ] 

৩। রামমোহনের বৈষ্ণব-বিদ্বেষের কথা তাহার রচিত পুস্তকাদির 
মধ্যে অনেক পাওয়া যায় * * * 1 [ বগুড়া অভিভাষণ, ১৯১৭ ] 
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বলিবার কথা এই, বাঙ্গাল৷ সাহিত্যের গীতি কবিতার ধারায় 
রামমোহনের “ব্রহ্মসঙ্গীত” ও রামপ্রসাদের “শ্যামাসঙ্গীত” 
একই-শ্রেণীতে পর্য্যায়তুক্ত হইতে পারে না। অর্থাৎ একথ। 
আমি স্বীকার করি না যে, রামপ্রসাদের কে যে গানের 
অবনান হইয়াছিল, রামমোহনের কে সেই গানই উিত 
হইয়াছিল। কল্পকলার রাজ্যে যদি জাতিভেদ কল্পনা করা 

যায়, তবে রামপ্রসাদের গান আর রামমোহনের গান এক 

জাতির অন্তভুক্ত কখনই হইতে পারে না। 

এই প্রসঙ্গে আমি আরও বলিয়াছিলাম যে, রামপ্রসাদের 

গান বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ হইতে জন্মিয়াছে। কিন্তু 

রামমোহনের গানের যে ঢং যে ভাব, যে গ্যোতনা-_তাহা 

বাঙ্গালার প্রাণের ম্বরূপ হইতে জন্মে নাই। এবং বাঙ্গালার 

প্রাণের স্বরপের সহিত যে কবির পরিচয় আছে, সে কবি 

কখনই এমন গান বাধিতে পারে না। ইহাতে যে সকল 

প্রভাবের আরোপ আছে, সে প্রভাব বাঙ্গালার প্রাণের সহিত 

মিশ খায় নাই। কাজেই রামমোহনের গান কোন গান হয় 

নাই। কল্পকলার কোন রূপান্তর তাহার গানের মধ্যে খুঁজিয়। 

পাওয়া যায় নাই । এবং আমার বিশ্বাস বাঙ্গালার প্রাণের 

সহিত রামমোহনের পরিচয় ছিল না। কেন না, তাহার 

কল্পকলায়, তাহার গানে বাঙ্গালার প্রাণের কোন পরিচয় 

মিলে না। (8) , _.. 

৪। প্রামমোহন প্রতিভাশালী মহাপুরুষ হইলেও বাঙ্গালার প্রাণের 



১৩৮ বাঙ্জগালার গীতি কবিতা 

বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ হইতে যে বিচিত্ররূপ ও সুরের 

দোল উঠিয়াছে--তাহা চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের কল্পকলার 

'রূপাস্তরে আপনার! দেখিয়াছেন। (৫) এমন কথা আমি বলি 

ন! যে, চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের যে বেশিষ্ট্য বাঙ্গালার প্রাণের 
্বরূপের প্রকাশ - তাহাই একমাত্র বৈশিষ্ট্য । আমার 

বাঙ্গালাব প্রাণের অনস্তরূপ--অফুরস্ত বৈচিত্রা। সুতরাং 

রামমোহনের পত্রহ্মসঙ্গীত” চণ্রীদাস ও রামপ্রসাদের ধারা- 

বৈচিত্র্যের পারে বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপের আর এক বিচিত্ররূপ 

সহিত তাহার পরিচয় ছিল নাছ * ক্ষ রামমোহনের গান, গান 

নহে, জোর করিয়া মানুষকে বেদান্তের ওষধ গ্রেলান ।” 
[ বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭ 7 

৫| (ক) *“চণ্তীদাসের গানে, রামপ্রসাদের গানে যে, জ্পাস্তরের 
পরিচয় পাওয়৷ যায়, আধুনিক কবিদ্দিগের কবিতার মধ্যে তাহা পাঁওয়৷ 
যায় ন।।* 

[ বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭ ] 
--(খ) «এই ব্ধপান্তর চণ্ডীদাসের জীবনে হইয়াছিল, যখন তিনি 

তিমির অন্ধকার পার হইয়া সহজকে জানিলেন, যখন প্রাণের অন্কভূতির 
কি পাথরে «বিষামুতের, একত্রে মিলন রেখা, মরমের দাগে সোনার 
নিকষের মত দাগ দিয় ক্ষপাস্তর মহাপ্রভুর জীবনে হইয়াছিল, যখন 
সব ঠাইয়ে তাহার কৃষণ-স্ফুরণ হইতে লাগিল । 

এই রূপান্তর রামপ্রপাদের হইয়াছিল, যখন তিনি সত্য জগন্নাতাকে 
রূপের লীলায় প্রত্যক্ষ দেখিতেন, অবোধ বালকের মত মায়ের নিকট 
আব্বার করিতেন, কখনও বা তাহাকে গালি দিতেন। এই বপাস্তর 
শ্রীরামক্ণেও ফুটিয়াছিল। রামপ্রসাদের সাধন! রামকৃষ্জের ভিত্বর যেন 
জীবস্ত রসমৃদ্তিতে মূর্ত হইয়া ফুটিয়৷ উঠিয়াছিল।” 

( বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭ ) 
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বলিয়া যদি এ যুগে আত্মপরিচয় দিতে পারিত তবে তাহাতে 
কোনই বাধা ছিল না। কিন্তু রামমোহনের ত্রহ্মঙ্গীত তাহা 

পারে নাই। চণ্তীদাসের ন্্টি আর রামপ্রসাদের স্থষ্টি 
বিচিত্র । কিন্ত বিচিত্র হইলে ত তাহারা মূলে বিচ্ছিন্ন নয়। 

রামমোহনের গানে যে স্বাতন্ত্য, যে পার্থক্য আমর] সহজেই 
লক্ষ্য করিয়া থাকি-মে স্বাতম্ত্্য ও পার্থক্য বিচ্ছেদের। 

রামমোহনের গানের মূল খুজিতে গেলে দেখা যায় যে, ইহা 
বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ হইতে জন্মে নাই । সেইজন্য একদিকে 

যেমন প্রসাদী সঙ্গীতের সহিত এই উনবিংশ শতাব্দীর ব্রহ্ম- 

সঙ্গীতের কোনও সম্পর্ক নাই, তেমনই অন্যদিকে ইহা 

বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপের কোনও নূতন রূপ বা সুরের সৃষ্টি 
করিতে পারে নাই । ইহ] ছাড়া কল্পকলার দিক দিয়া বিচার 

করিলে দেখা যাইবে যে, যাহাকে গান বলে, যাহাকে ॥কাব্যের 

রূপান্তর (১) বলে, ব্রহ্মসঙ্গীতে তাহার কিছুই নাই। কল্পকলার 

দিক দিয়াই কাব্যের ব| গানের বিচার। সে বিচারে রাম" 

মোহনের ব্রন্মসঙ্গীতের মূল্য কি আমর! তাহারই নিরূপণের 
চেষ্টা করিব । » 

১। (ক) “আমার এই প্রাণ যখন জাগরিত হইয়া মহাপ্রাণের 
আলোকে নিজেকে জ্যোতিস্মান্ করিয়া তুলে, সেই মুহূর্তেই আমার 
নিজের সত্য পরিচয় লাভ হয়। সেই কথাই ক্নপাস্তরের কথা, ইহাই 
প্রকৃত কবিতার কথ! 1” | বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭ |] 

(খ) কিন্ত রামমোহনের গান, গান নহে। জোর করির মানুষকে 

বেদাস্তের গধধ গেলান। [ বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭ ] 
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প্রথম আমি দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, প্রসাদ সঙ্গীতের 

সহিত এক শ্রেণীতে “ত্রন্মঙ্গীতকে” পধ্যবসিত করিবার কি 

হেতু ছিল। 

আপনারা দেখিয়াছেন, প্রসাদী সঙ্গীত একটা সাধক 
জীবনের ক্রম অভিব্যক্তির ইতিহাস । সাধনার শেষ অবস্থায় 

রামপ্রসাদ সিদ্ধ হইঈয়াছিলেন-_-ইহাই সাধনার রূপান্তর । 

এই অবস্থায় রামপ্রসাদ তীর্থ পর্যটন, বাহ পূজান্ুষ্ঠান, নৈবেদ্য 
ও ছাগ মহিষ বলিদান, কোন বিশেষ স্থানে বা কালে, কোন 
বিশেষ ধাতু পাষাণ মাটী মৃত্তির সম্মুখে কোন বিশেষ আচার 
এমন কি কোন নিদ্দিষ্ট মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তাহার অভীষ্ট 
দেবীকে পুজা করিবার কোন আবশ্যক বোধ করেন নাই। (২) 
(২) এই সম্পর্কে রামপ্রসাদের সমগ্র গানটি এইন্গপ- 

মন তোর এত ভাবনা কেনে? 
একবার কালী বলে বনরে ধ্যানে । 

জাক জমকে করলে পুজ। অহঙ্কার হয় মনে মনে । 
তুমি লুকিয়ে তারে করবে পৃজ। জানবে নাকে। জগজ্জনে ॥ 
ধাতু পাষাণ মাটীর মৃষ্ঠি--কাঁজ কিরে তোর সে গঠনে। 
তুমি মনোনয় প্রতিমা করি বসাও হৃদি পল্মাসনে ॥ 
আলে! চাল আর পাক কলা কাজ কিবে তোর সে আয়োজনে । 
তুমি ভক্তি সুধা খাইয়ে তারে তৃপ্ত কর আপন মনে ॥ 
ঝাড় লগ্চন বাতির আলে! কাজ কিরে তোর দে রোসনাইয়ে। 
তুমি মশিময় মাণিক্য-জেলে দেণন। জলুষ নিশি দিনে ॥ 
মেষ ছাগঞ্গ মহিষাদি কাজ কিরে তোর বলিদানে। 
তুমি “জয়কালী জয়কালী* বলে বলি দেও বড় রিপুগণে ॥ 
প্রসাদ বলে ঢাক ঢোল কাজ কিরে তোর সে বাজনে। 
তুমি 'জয়কালী” বলে দেও করতালি, মন রাখ সেই শ্রচরণে ॥ 
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কেন না যে সিদ্ধির জন্য উহার প্রয়োজন সে সিদ্ধি এখন 

তাহার করতলগত হইয়াছিল। সেই দিদ্ধ অবস্থায় তাহার 

গানে ও কল্পকলায় যে অভিনব রূপান্তর ঘটিয়াছে--তাহা 
তাহার তৎকালীন সিদ্ধ অবস্থারই অনুরূপ । কলাবিৎ ও 

সাধক তখন এক হইয়া মিশিয়। গিয়! নিজেকে যে স্বাভাবিক 

পরিণতিতে লইয়া গিয়াছেন-_-এই স্থষ্টি হইতেছে সেই 
পরিণতি । ইহা লৌকিক ধন্ম-সংস্কারের প্রতি কোন কটাক্ষও 

নহে-_ ইহা! মৃত্তিপূজার বিরোধী কোন মতবাদও নহে--ইহ! 
কোনওরপ সমাজ বা ধরন্মসংস্কারও নহে । ইহা কলাবিদের 

স্বাভাবিক স্থষ্টি। যাহাকে আমি আইডিয়েলিজম (00591797) 
[8 এ ক পাপ আক | ৮৯ সসীশিসপসাদ ৯ 

রামপ্রসাদের--এই গানের ভাবে অনুপ্রাণিত রামমোহনের একটি 
গান এইরূপ-- 

অনস্ত জগদাধারে, আসন প্রদান করে । 
ইহ তিষ্ঠ বল তারে একি অবিচার ॥ 
একি দেখি অসম্ভব বিবিধ নৈবেদ্য সব 
তারে দিয়! কর স্তব এ বিশ্ব যাহার ॥ 

ইহ! প্রত্যক্ষ যে রামমোহনের গানে যুক্তিই প্রধান। 
একি দেখি অসম্ভব বিবিধ নৈবেদ্য সব 
তারে দিয় কর স্ব এ বিশ্ব ধাহার। 

রামমোহন অবিকল এই ভাবটি রামপ্রসাদ হইতে লইয়াছেন। 
রামপ্রসাদ গাইলেন-_ 

জগৎকে খাওয়াচ্ছেন যে মা, সুমধুর খাদ নানা। 
তাকে তুমি খাওয়াতে চাও--আলে! চাল আর বুট ভিজঞানা ॥ 

রামগ্রসাদে গান আর রামপ্রসাদ-অছুকরণকারী রামমোহনে গান 
নয়--কেবল যুক্তি, তর্ক। ইহাই চিত্বরঞজনের বলিবার কথা। 

_-সম্পীদক 
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বা রিয়েলিজম (7২০91151) কিছুই বলি না। যাহাকে আমি 

নেচারেলিজম (€ 1৪.৮817211506 ) বলিয়া কতকটা বলিয়া 
আসিতেছি। (১) 

রাজ! রামমোহন একজন ধন্ম ও সমাজ সংস্কারক ॥ 

১।| (ক) ১৮৯০-৯৪ সনে চিত্বরঞগন লগ্ডনে ছিলেন । 0০৪8156৮1 

[২৫9 তাহার অধ্যাপক ছিলেন। তিনি ২২ বৎসরের যুবক চিত্তরঞজনকে 
[068.11900 ৪00. 1২69.11800 11) &1065 সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিতে 

বলেন। এ বিষয় সম্বন্ধে তখন [511000 009৪এর একখানি নৃতন 

বই বাহির হয়। চিত্তরঞ্রন তাহার অধাপকের নিকট প্রবন্ধ লিখিবার 
পূর্বে এ গ্রস্থথানি একবার পড়িবার অহ্থমতি টাহ্েন। অধ্যাপক 
তাহাতে অস্বীরুত হইয়া বলেন, "০ 25 ১০5, 06 0০ 60৪৮, 
01910105010 005 ৪9৪10)2৩৮. 1 5 500. 56610 ৫৯9৮ (11000%, 

এই কথার পর ৭ দিনের পরিশ্রমে তিনি এ মম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয় 
ছিলেন, অধ্যাপক তাহা পাঠ করিয়! অত্যন্ত খুসী হইলেন এবং বলিলেন 
যে 2803800 0085৫-এর অনেক ভাবধার। এই প্রবন্ধে রহিয়াছে। 

[ দেশবন্ধু স্বাতি পৃঃ ৭৫ 
--হেমেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত ] 

(খ) “15211900 ও [06211510 লইয়| যে তর্কবিত্তর্ক চলিত, ইহ। 

কতকট! সেই প্রকারের তর্ক। ইংরাজী সাহিত্যে ইহার একটা মোটামুটা 
রকমের মীমাংসা হইয়। গিয়াছে। এই মীমাংসা ওয়াডসওয়াথের' 

5/519:1-এর শেষ দুইটি ছত্ত্রে আছে। 
15106 01 606 196 00 5091 1006 10৫62: 102. 

ণ0০ 00 006 11100:60 1001065 01 762.20 800 70106 ! 

অর্থাৎ সংসার ও পরমার্থ, প্রত্যক্ষরাজ্য ও ভাবরাজ্য--এই ছু"য়ের 
গ্রতিই লঙ্গ্য রাখিতে হইবে |” 

( মুন্সিগঞ্জ অভিভাষণ--১৯১৪ ) 
(গ) «এই কবিতাগুলি [68115009 নয়, [0691:9010ও নয় £ 
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আমি যে মহামিলন-মন্দিরের কথ। বলিয়াছি তাহারি ধ্বনি। এগুলি 
জীবনের কবিতা, ইহাতে জীবনের ধ্বনি পাওয়! যায়।” 

( মুন্সিগঞ্জ অভিভাষণ ১৯১৪ ) 
(ঘ) “শ্রেষ্ঠ কলাবিদ্ 1069.11569 নয়, 7২68.11569 নয়। সে 

1৪051511505 শুধু ভাব লইয়াও সে স্বপ্রের দেশে ফুল ফুটায় না, 
শুধু দেহের রস-রক্তের সন্ধানেই কাটায় না।৮ 

( বাকিপুর অভিভাষণ ১৯১৬ ) 
(ড) “বর্তমান জীবনের ধারাকে ম্বাভাবিক করিতে হইবে 

চণ্ডীদাসের গানের মত স্বাভাবিক রাম প্রসাদের গানের মত আমাদের 
সেই স্বাভাবিকতায় ফিরাইয়। লওয়ার প্রয়োজন হইয়াছে । বাঙ্গালার 
্বাভাবিকতা ফরানী রুশৌর 19651511500 নহে। এ স্বাভাবিকতায় 
প্রকৃতি ও আত্ম! আত্মস্থ, প্রকৃতির দাস নহে 1” 

( বগ্চড়া অভিভাষণ ১৯১৭ ) 

( চ) ্শ্রচৈতন্তভাগবত পাঠ করুন দেখিবেন আজ ইংরাঙ্গী পড়িয়া 
ঘে 8৪,115 [08.11907 লইয়া! এত মাতামাতি করিতেছেন, তাহার 

পরিপূর্ণ অস্থভৃতি ও কল্পকলার প্রতিষ্ঠা তাহাতে হইয়াছে কিনা। 
গ্রচৈতন্তভাগবতের মধ্য খণ্ডে ত্রয়োদশ অধ্যায়ে জগাই-মাধাই উদ্ধার 
বর্ণন। পড়িলে বুঝিতে পারিবেন। ইহাতে বৈষ্ণব পদ্াবলীর সে রদ 
চিত্রের ও স্থুরের খেল। নাই, কিন্তু যাহা আছে, তাহ [9681 কি 8:6৪] 
তাহার বিচার করিতে পারেন কি? 

নিত্যানন্দ অঙ্গ সব রক্ত পড়ে ধারে। 

হাসে নিত্যানন্দ সেই ছুইয়ের ভিতরে ॥ 
সী ধক 

মোরে ভিক্ষা দেহ প্রভূ এ দুই শরীর । 
কিছু দুঃখ নাহি মোর তুমি হও স্থির ॥ 

এই যে চরিত চিত্র, ইহাকে আপনারা কি বলিবেন? 1621150] 
না [9651159 এর কল্পকল1? আমি বলিব এই যে অভিনব রূপ 
চবিত্র স্ষ্টি, ইহ বাঙ্গালায়ই সম্ভব, কেননা! ইহ বাঙ্গালা ঘটিয়াছিল, 
এবং ইহ! বাস্তব সত্য" ( বগুড়া অডিভাষণ ১৯১৭ ) 
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তাহার ব্রন্ম-সমাজের - ট্রাষ্টডীডের একস্থানে আছে . যে, 

পরমেশ্বরের কোন প্রচলিত নাম জপ বা রূপ ধ্যান লইয়! ব্র্ধ 
উপাসনা বা সঙ্গীত চলিতে পারিবে না । (১)" এই উপাসক 

মণ্ডলীর মধ্যে সুতরাং চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদের সঙ্গীতের কোনই 
স্থান নাই। রামমোহনপন্থী উপাসকমণ্ডলী চত্তীদাস ও 

১। (ক) ৮1301: 0106 91910102100 2.0018,1010 01 1106 

12061017291 0105625,101021916 2100 1121071712,1916 56105 ক 086 

100 10061 01 105 2১00 06106 109,006 065101090101) 01 01016 
10202112115 0560. 107 200. 20101250 60 20 10211010515, 

12105 00136106510 205 108, 0£ 56 01 00617. ছ%102,050- 

6561: 2,120 01226 100 12,520. 11072,50 562052 01 501100016 

09.151109 109.00105 0106015 001:0:26 0: 002 11106510699 

5009,1] 17062 8.00215060 10010 003 52510. 170699102,209 

00110105200 * * 01225 100 59.0101006, 0006:106 0: 01012,6101 

019,0% 1000 01: 00110551021] 621102 10129166650 £021611 

66০ * ঈ 

(1176 11950 10260 01 136 73:9,1000 
59,009.) 1890১ 80 09209275 ) 

(খ) রামমোহন শাস্ত্রীয় সিদ্ধান্তে মুদ্ভি পৃজাকে ব্রদ্ষের গৌণ 
উপাসন! বলিয়া শ্বীকার করিয়াছেন। মুখ্য উপালন1 বলির! স্বীকার 
করেন নাই। নামরূপে ব্রদ্ষের আরোপ করিতে পার; কিন্তু ত্রন্মে 
নামন্ধপের আরোপ হইতে পারে না। প্রতিমাদ্দিতে মনস্থিরের জন্ত 
সাধক প্রথম অবস্থায় পূজাদি করিতে পারেন--এমন কথাও রাম- 

মোহন অনেক স্থানে বলিয়াছেন । বাহুল্য ভয়ে এ সকল স্থান 
উদ্ধৃত করা হইল না। ধাহার ইচ্ছা হয় রামমোহন রচিত ব্রাহ্মণ 
সেবধি, গোস্বামী এবং ভট্টাচার্যের সহিত বিচার প্রভৃতি পাঠ করিয়। 
দেখিতে পারেন ।--সম্পাদক। 

০ 
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রামপ্রসাদের গীতিধার। হইতে এইরূপে আপনাদিগকে বিচ্ছিন্ন 

করিলেন। বলা! বাহুল্য. বৈষ্ণব ও শাক্তের সাধনধার1 হঈতে ও 

তাহার আত্মরক্ষা (1) করিলেন । বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস 

লেখক যাহাকে নব্য সমাজ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন, সেই 
নব্য রামমোহনী সমাজের জন্য, রামমোহন যেমন প্রচলিত 

শাক্ত ও বৈষ্ুবের সাধন ছাড়িয়া নামরূপবিহীন, নিরাকার, 

নিগুণ ব্রহ্ম সাধনার ব্যবস্থা করিলেন তেমনই এ “নব্য” 

সমাজের জন্য তিনি এক শ্রেণীর ত্রহ্মদঙ্গীতও রচন। করিলেন। 

এই ব্রহ্মসঙ্গীতের উদ্দেশ্য ধন্মসংস্কার । কলাবিৎ বা কবির: 

কাব্য স্থষ্টি নহে। 
রামমোহন মুন্তি-বিদ্বেষী ধন্মসংস্কারক। তিনি ব্রন্ধের 

কোন বিশেষ পক্ষপাতী নহেন। তাহার প্রচলিত ব্রহ্মসঙ্গীতও 

ভগবানের নামরূপকে পরিত্যাগ করিল। নামরূপ লইয়৷ 

রামপ্রসাদ যে সাধন ও কাব্য আরস্ত করিয়াছিলেন--ইহা সে 

সাধনাও নহে, সে কাব্যস্গ্টিও নহে। রামপ্রসাদের সিদ্ধ 
অবস্থায় যখন রামপ্রসাদ রটন। করিতেছেন, প্রত্যক্ষ করিতেছেন, 

যে “মা বিরাজে সর্বঘটে” যখন “যত শুনি কর্ণপুটে সবই 

মায়ের মন্ত্র বটে”--যখন আহার করিতে করিতে মনে হয় 

“আহৃতি দেই শ্যাম মারে, যখন নিদ্রা ভাঙ্গিয়। গিয়াছে-_ 

জীব মরিয়া শিব হইয়াছে,_যখন ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান 

এক অনির্ব্চনীয় অনন্ত মুহুর্তে ২) আমিয়। এক সঙ্গে দেখা 
২।, (ক) যে সমস্ত দিন আলম্যে অতিবাহিত করে, সে একবারে 
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দিয়াছে--এবং জন্ম জন্মাস্তরের যবনিক। অপসারিত হইয়া 

যাওয়ার পর রামপ্রসাদ বজিতেছেন-__ 

“ইহ জন্ম পর জন্ম বছুজন্ম পরে 
রামপ্রসান বলে আমার জন্ম হবে না জঠরে” 

-যখন তিনি বলিতেছেন “ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই 
যুগে যুগে ক্তেগে আছি” । সেই অবস্থায় কাব্যের রপাস্তরে 

খন এক ন্থষ্টির পর আর এক স্থষ্টি আসিয়া দেখা দিল 
তখনকার অবস্থায় বাহ্যিক পুজান্ুষ্ঠান ও তীর্থ পর্য্যটনাদির 
অনাবশ্যকতা সম্বন্ধে যে সমস্ত গান রচিত হইয়াছিল সেই সমস্ত 

গানকে সাধক জীবন ও কলাবিদের জীবন হইতে ছি'ড়িয়া 
আনিয়া রামমোহনের মুত্তি বিদ্বেষী কতকগুলি গানের সহিত 
তুলন! করিয়া! যে সাদৃশ্য দেখাইবার চেষ্টা তাহা! তুলনামূলক 
বিচার পদ্ধতিকে অবমানন ভিন্ন আর কিছুই নহে। তুলনীয় 

অদাড় না হইলে মাঝে মাঝে দূরাগত বংশীধবনি শুনিতে পায়, আর 
সেই বংশী রবে সে আর একট]1,রাজ্যে গিয়৷ উপনীত হয়। এই নৰ 
মুহূর্তগুলি জীবনের “অনস্ত মুহূর্ত ।” এই মুহূর্তেই আমরা প্রকৃত 

জীবনযাপন করি এবং আমাদের ও অপরের প্রতিদিনের জীবনযাপনের 

সার্থকত! বুঝিতে পারি” ক * 
* ক আমর! সকলেই সেই অন্ত প্রককৃতির- সেই প্রাণের খোজে 

'্যন্ত হইয়া ঘুরিয়া বেড়াই । যাহাকে জীবনের “অনস্ত মুন্র্ভ” বলিলাম 

সেই অনন্ত মুহুর্তে সেই প্রাণেরই সাক্ষাৎলাভ হয়। আর সেই মুহুর্তেই 
আমাদের হৃদয় মন রূসোচ্ছাসে অধীর হইয়া পড়ে। তখন কবিতার 

সৃষ্টি হয়।” 
( মুদ্দিগঞ্জ অভিভাষণ ১৯১৪ ) 
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বস্তু সম অবস্থার হওয়। চাই | রামপ্রসাদের নিদ্ধ অবস্থার 
গানের পশ্চাতে যে একটী নামজপ, রূপধ্যান ও জবা _বিশ্বদলে 

(থ) “শিল্পের সাধন! করিতে করিতে, রূপ হইতে রূপে বিলাস 
করিতে করিতে, জীবনে এমন এক মূহুর্ত আসে, সেই “অনন্ত মুহূর্তে 
এই রূপরাগতরা শব ম্পর্ণ গন্ধম্যী পৃথিবীর কূপের মাঝে আসল ব্ূপ 
ঝলসিয়্া। উঠে। ধাহাকে চাই, তাহারই সাক্ষাৎকার হয়। সেই শুভ 
মুহূর্তের জন্ই সকল কল্লপকলাবিদের সাধন। সেই শুভ মুহূর্তেই সকল 
সৃষ্টি সুন্দর, মধুর, কল্যাণ ও মঙ্গল হইয়া উঠে ।” 

(বাকিপুর অভিভাষণ ১৯১৬) 
(গ) “একটি নারী মুন্তি দেখিয়াই প্রথম প্রেমের উন্মেষ হয়। *% * 

যতই আমর প্রাণের সাক্ষাৎ পাই, ততই সে মৃন্ুয়ীমৃত্তি চিন্ময়ী হইয়া 
উঠে। * * অনুরাগ গাঢ় হইলে--তখন স্পষ্ট দেখিতে পাই, যেই 
শুভক্ষণে তাঁহাকে প্রথম দেখিয়াছিলাম সে যে আমার মাহেন্দ্রক্ষণ। 
সেই মুহূর্তই যে আমার জীবনের “অনস্ত মহরত! আমি আমার সাক্ষ'ৎ 
পাইয়াছি। তাহারও সাক্ষাৎ পাইয়াছি। 

( বপান্তরের কথা ১৯১৭ ) 

*“অনস্ত মুহুর্ত” সন্বন্ধে চিত্বরঞ্জনের একট৷ স্থুম্পষ্ট ধারণা আছে। 
ইহা দেখা গেল। 1[06128.00এ4 যেরূপ 06160 10052050100 দেখ! 

দিয়াছিল,--চিত্তরগ্রনের «বাংলার প্রাণ” আন্দোলনকেও সাহিত্যে 
তদনুরূপ একটী আন্দোলন বলিয়া অনেকে অভিহিত করিয়াছেন। 
শ্রীঅরবিন্দ নামান্কিত পণ্িচারী হইতেও চিত্তরঞ্জন সম্পর্কে একপ 
সমালোচনা আমরা পাইয়াছি। কেলটিক আন্দোলনের মধ্য যে একটি 
2৫560 ভাব আছে তা সকলেই জানেন । চিত্বরঞ্জনৈর মধ্যেও অতি 
আশ্র্ধ্য রকমের একটা [590৫ ভাব ছিল-স্ইহা আমর! তাহার উপরে 
উদ্ধত কথা হইতে প্রত্যক্ষ করিতেছি। তিনি শুধু একজন সথকবি 
ছিলেন বলিয়াই যে 25500 ছিলেন তা নয়। তিনি শ্বভাবতঃই 
2055010 ছিলেন। পণ্ডিচারীর সমালোচনা ইহাকে *“সমুচ্চের রহস্যের 
গতি টান” বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ইন্না পাঠ করিয়া! চিত্তরঞন 
হান্য করিয়াছিলেন ।--সম্পাদক । 
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মৃত্তি পূজার দীর্ঘ সাধন! বিদ্যমান, __-রামমোহনের সাধন ধারার 
প্রবেশ পথের প্রথমেই রামপ্রসাদীয় সাধন পদ্ধতির বিরুদ্ধে 
তীব্র প্রতিষেধ। এই উদ্দেশ্যমূলক ধন্ম সংস্কার প্রস্থৃত। 
কাজেই কল্পনার রূপাস্তর ঘটিবার অবকাশ ইহাতে কম এবং 
বস্ততঃ রামমোহনের ব্রহ্গসঙ্গীতে ক্টঈকলার কোন রূপাস্তর 

ঘটে নাই । 

রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীত কবির কাব্য সৃষ্টি নয়। কলা- 

বিদের কল্পকলার স্য্িও নয়। ইহা যুক্তি তর্ককে, বুদ্ধি 
বিচারকে ছন্দে গাথিয়া এমন এক প্রকার সঙ্গীতের রচনা 

যা্ার উদ্দেশ্য ধন্মসংস্কার। বলা বাহুল্য ইহা রামপ্রসাদের 

ধন্ম সাধনার তীত্র প্রতিবাদ, রামপ্রসাদের ধন্মসাধনার প্রতি 

বিদ্বেষ ও তাহার ভ্রম প্রদর্শন | 

ধন্ম সংস্কার একটি মহৎ কার্য | আামরা রামমোহন 

প্রদণিত রামপ্রসাদের ধশ্ম সংস্কারের বিচার এ প্রবন্ধে করিব 

না। আমরা এই ছুইজন সঙ্গীত রচয়িতার কাব্য স্থষ্টি লইয়া 
তুলন। করিব । 

আমরা দেখিতেছি বামপ্রসাদের সঙ্গীত কল্পকলার 

স্বাভাবিক পরিণতি । আর রামমোহনের সঙ্গীত ছন্দে দ্ধ 

ধর্ম সংস্কার, রামপ্রসাদের সাধনার প্রতিবাদ--কিস্তু কোন 

কাব্য সৃষ্টি নয়। অথচ এই ছুই বস্তু কি করিয়া এক হইতে 

পারে, এবং ততোহধিক বিস্ময়ের কথা যে এক শ্রেণীর এক 

অবস্থার এক স্তরের কল্পকলায় যাহা পরিগণিত হইতে পারে 



১৫০ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

না__তাহা কি করিয়া সমশ্রেণীর বলিয়! সাহিত্যের প্রসিদ্ধ 

ইতিহাসগ্রন্থে অবিচারে স্থান পাইতেছে ? 
যে সাধনা, যে রূপ ও সুর রামপ্রসাদের কণ্ঠে অবসান 

হইতে না হইতে-_রামমোহনের কণ্ঠে সেই সাধনার সেই স্ুর 
ও রূপের প্রতিবাদধ্বনিবূুপে উত্খিত হইল--তাহা কল্পকলার 

রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া সাধারণ জ্ঞান বুদ্ধির বিচারেও 

দুইটি পরম্পরবিরোধী শুর বলিয়াই বিবেচিত হইবার 

যোগ্য ৷ বাহিরের তথাকথিত সাদৃশ্য দেখিয়া কি বাঙ্গালা 

সাহিত্যের প্রসিদ্ধ ইতিহাস লেখক এই ভ্রমে পতিভ 

হইয়াছেন ? 

রামপ্রসাদ সাধনের এক অবস্থায় গাহিয়াছেন- 

মন, তোমার এ ভ্রম গেল না 

কালী কেমন তাই চেয়ে দেখলে না 

ওরে ব্রিভ্বন যে মায়ের মৃত্তি 
জেনেও কি তাজান না? 

তারপর, “ধাতু পাষাণ মাটা মৃত্তি কাজ কিরে তোর সে 

গঠনে ?”” এই সমস্ত সঙ্গীতগুলির সহিত রামমোহনের কতক- 

গুলি সঙ্গীতের যে তুলনা! করা হইয়াছে--তাহ! এক বস্তু নয়। 

রামমোহন, সাধক রামপ্রসাদের সিদ্ধ অবস্থার গানগুলির ভাব 

লইয়া-__রামপ্রসাদের সাধন নাম জপ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়। 

যে সঙ্গীত রচনার প্রয়াস করিয়াছেন--তাহাতে কোন রূপ ফুটে 

নাই-_-কোন স্থুরের দোল উঠে নাই। তাহা স্থষ্টি হয় নাই। 
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রামপ্রসাদের সমখ্রেণীর সৃষ্টি ত দূরের কথা ৷ যেমন রামমোহন 
গাহিলেন__ 

মন একি ভ্রান্তি তোমার 
আহ্বান বিসর্জন বল কর কার, 

যে বিভু সর্ধ্বত্র থাকে ইহ! গচ্ছ বল তাকে 
তুমি কেবা আন কা'কে একি চমৎকার । 

এই গানটি রামপ্রসাদকে অনুকরণ করিয়া রচিত। (১) 
১1 রামমোহন রামপ্রসাদকে অনুকরণ করিয়াছেন নিয়লিখিত 

গানগুলিতে-- 
ক। অজপা হইলে রোধ, তবে জন্মে তার বোধ, 

গুঞ্জে মত্ত মধুত্রত স্বরে ।”-_রামপ্রসাদ । 
এ খু নাঃ খু 

খ। অজপা হতেছে শেষ, বাড়িল আশ। অশেষ, 
নিগুণণ বিশেষ বোঝ ন11৮-রামমোহন। 

চি শী শু নর 

গ। “অজপা হতেছে শেষ, ত্যজ দম্ত রাগ দ্ধেষ, 

যাবে ক্লেশ নির্বিশেষ, কর রে স্থৃচনা 1” 
-রামমোহন। 

চু সং ঁ ৩ 

ক। “অন্য অবে শতান্তে বা “অবশ্য মরিতে হবে» 
-রামপ্রসাদ | 

রী কু রখ 

গ। “কিন্ত দেখ মনে ভেবে, কেহ নাহি সঙ্গে যাবে, 

অবশ্য, তেজিতে হবে কিছু দিনাস্তর৮--রামমোহন ; 
্ সা নী 

টবরাগ্যস্থচক রামপ্রসাদের আরও কয়েকটি গানের প্রতিধ্বনি রাম- 
মোহনের ত্রহ্ব-সঙ্গীতে শুনা যায়।--সম্পাদক। 
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অথচ কলাসম্থষ্টির দিক হইতে রামপ্রসাদের গানের সহিত 

ইহার বিচারও হইতে পারে না, আমরাও সে ব্যর্থ প্রয়াসে 
প্রবৃত্ত হইতে চাহি দা । তবে শুধু যেবাহ্িক সাদৃশ্ট কল্পন৷ 

মাত্র করিয়া! রামপ্রসাদ ও রামমোহনের কতকগুলি সঙ্গীত 

নিতান্ত ভ্রমবশতঃ এক শ্রেণীর বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে-- 

সেই সাদৃশ্যও যে সাদৃশ্য নহে আমি বাহির হইতেই তাহা! 

দেখাইতে চেষ্টা করিব। রামপ্রসাদের কল্পকলার ইঙ্গিত 

এইরূপ যে--আমার মায়ের মৃত্তি শুধু এ ধাতু পাষাণ ব৷ 
মাটাতেই আবদ্ধ নহে-তিনি দেখিলেন এবং গাহিলেন 
“ওরে ত্রিভৃবন যে মায়ের মূর্তি”__ ইহা অনুভূতির পরেও সাক্ষাৎ 
দর্শন | (১) রামপ্রসাদের এই সাক্ষাৎ দর্শনের পরিচয় আমরা 
পাই। রামমোহন গাহিলেন “ষে বিজু সর্ব্বত্ত থাকে ইহ! 

৮৮৮৫৮ শর এজ পেপসি পাপী শপ সপসপ্ শা 

১। “সাধক মানবের আবির্ভাব অনুভব করিতেছেন । আপনার! 

বোধ হয় মায়ের এই আবির্ভাব পর্য্যস্তই স্বীকার করিবেন। কিন্তু আমি 
বলিব সাধকের নিকট ম সাক্ষাৎ মৃত্তি ধরিয়া আসিয়া দেখা দেন। 
এ কথা লই তর্ক বুথ1। ইহা লইয়া কেহ অর্ক করে না। আমিও 
করিব ন11% 

দ্বিতীয় পল্পব--( বর্তমান প্রবন্ধ ) 
এখানেও আমরা চিত্তরগ্তনকে 2৫590০ রূপেই দেখিতে পাই। 

“তনয়! পেতে বাধেন আসি ঘরের বেড়া”--চিত্তরঞ্রন ইহা পুরাপুরি 
বিশ্বাম করিতেছেন। কিন্ত একথ! লইর1 তাহার তর্কে স্পৃহা নাই-_ 
ইহাও বলিতেছেন । সম্ভবতঃ ইহ! তাহার ধর্শ বিশ্বাসের কথা। 
স্থতরাং তাহার বিশ্বাস মতো! ইহা! তর্কের উর্ধে । “আপন ভঙ্গন 

কথা, না কহিও যথা তথা।” এই নীতিই এখানে তিনি অন্সরণ 
করিয়াছেন।--সম্পাদক। 
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গচ্ছ বল তাকে ।” ইহার ইঙ্গিত এইরূপ--যে বিভু সর্বত্র 
থাকে তাকে ইহা! গচ্ছ বলিলে অযুক্তির কাজ হয়। যুক্তি 
বিচারে যাহ! অসিদ্ধ তাহ! করিবে কেন ? *্যুক্তি ত বিচারপূর্বক 

ধন্ম সংস্কার । কিন্তু ইহা ত কলাবিদের স্থষ্টি নয়। 
রামমোহন রামপ্রসাদের ভাব লইলেন--কিন্তু মায়ের মৃত্তি 

এই কথাটিতে তাহার কেমন আটকাইয়া গেল। তিনি মায়ের 

মৃত্তির বিরোধী । তা সে মৃূত্তি ধাতু পাবাণেই হউক, আর 
সাধনের পরিণতিতে সাধকের চক্ষে ত্রিভূবন ব্যাপিয়াই হউক। 
রামপ্রসাদের এই মৃত্তি সাধনাও এমন কি তাহার এই ত্রিভ্বন- 
ব্যাপী স্বাভাবিক পরিণঠিরও বিরুদ্ধে রামমোহনের ধর্ম 

সংস্কার। কেন না তাহার যুক্তি বলিয়াছে-_ 

১। “বিজু” নামরূপহীন নিস্্িগুণ্য--অথচ 
২। তিনি সর্বত্র থাকেন 

৩। ন্ুতরাং কোন বিশেব স্থানে ইহ। গচ্ছ বলিয়া ডাকা 

অধুক্তির কাধ্য । এবং এই নিভু যদি মায়ের মুণ্তি হইয়া 

ত্রিভুবন আচ্ছন্ন করিয়। আসিয়া দেখা দেন তবে তাহাও 

যুক্তিতঃ অগ্রাহ্য । 

সাধনার বৈপরীত্যে এই বিপরীত রীতির প্রচলনের চেষ্টা 

বাঙ্গালী রামমোহন করিয়াছিলেন । আমি এইরূপই বুঝিয়াছি 

--তাই বলিয়াছিলাম “রামপ্রসাদ যে সুরে গাহিয়া গেলেন_ 

রামমোহন ঠিক তাহার উল্ট! স্থর ধরিলেন ৮ 

রামপ্রসাদের কল্পকলার পরিণতিতে দেখা যাইতেছে-_ 
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ত্রিভুবন যে মায়ের মৃত্তি_-ইহ! অনুভূতির বস্তু--ইহা সাক্ষাৎ 
দর্শন । রামমোহনে এই অনুভূতি ও দর্শন কেহ আশা 
করিবেন না। কেন না তিনি রামপ্রলাদের সাধন পথকে 

কুসংস্কার জ্ঞানে পরিত্যাগ করিয়াছেন। সুতরাং যে সাধন 
পথ তিনি পরিত্যাগ করিলেন, সে সাধনপথের কোন খবর-- 

সিদ্ধি ত দূরের কথা-ত্তাহার নিকট উম্মাদ ব্যতীত কে 
প্রত্যাশ। করিবে? এই জন্য রামপ্রসাদের কল্পকলার স্বাভাবিক 

পরিণতির গাঁনগুলির সহিত রামমোহনের রামপ্রসাদ-মনুকারী 

গানগুলির বান সাৃশা কোন সাদৃশ্যই নহে । 

“যে বিভু সর্বত্র থাকে”- ইহা জ্ঞান দ্বারা বুদ্ধি দ্বারা বিচার 
করিয়া একটা। স্পষ্ট উক্তি মাত্র। কিন্তু “ওরে ত্রিভুবন যে 

মায়ের মৃক্তি”_ ইহা অনুভূতি ইহা দর্শন-ইহা কাব্য_- 
কাবোর শ্রেষ্ঠ রূপান্তর । কাজেই আমি আবার আপনাদ্দিগকে 
বলিতেছি “রামপ্রসাদ যে স্থরে গাহিয়া গিয়া ছেন- রামমোহন 

তার উল্টা সুর ধরিলেন 1” 

(১) 

এইবার আমর দেখিব, রামমোহনের ত্রন্ধ সঙ্গীত বাঙ্গালার 

প্রাণের স্বরূপ হইতে জন্মলাভ করিয়াছে কি না। 

যে ধারায় চণ্তীদাসের কাব্য-স্ষ্টি পরিপূর্ণতা লাভ করিয়াছে 
_-যে ধারায় রামপ্রসাদের কাব্য-স্থত্টি কল্পকলার স্বাভাবিক 

পরিণতিতে গিয়। পৌছিয়াছে-_বাঙ্গালার প্রাণের স্বরূপ হইতেই 
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এই ছুই বিচিত্র ধারা যে জন্মিয়াছে তাহা আপনাদিগকে 

বলিয়াছি। রামমোহনের ব্রহ্ম সঙ্গীত এই ছুই ধারার কোন 

ধারাতেই স্থান পাইতে পারে না। চস্তীদাসের ধারায় জ্ঞানদাস 

প্রভৃতি আছে, রামপ্রসাদের ধারায় কমলাকান্ত প্রভৃতি 

আছে । ৫১) ইহারাই ধারাকে প্রবাহিত রাখিয়াছে। রামমোহন 

এই ছুই ধার! হইতে বিচ্ছিন্ন । শুধু বিচ্ছিন্ন নয়--এই ছুই ধারা! 

হইতে বিপরীতগামী। রাম প্রসাদের ধারায় তাহাকে রাখিবার 

চেষ্টা বৃথা । তথাপি ব্রহ্ম সঙ্গীতের একটা স্বতন্ত্র ধারাও রাম- 

মোহন স্থষ্টি করিতে পারেন । সেই দিক হইতে বিচার করিলে 

(১) চণ্তীদাসের ধারায় জ্ঞানদাস প্রভৃতি আর রামপ্রসাদের ধারায় 
কমলাকাস্ত প্রভৃতি আছেন একথা চিত্তরপগ্তন আগেও ( বাকিপুর ও বগুড়া 
অভিভাষণ ) বলিয়াছেন | যথা 

(ক) “্চণ্তীদাস হইতে কৃষ্ণকমল পর্য্যন্ত সেই একই ধারা শ্রোতের 
মত বহি আসিতেছে ।” ( বাকিপুর অভিভাষণ ১৯১৬ ) 

(থ) «“আজু গোঁসাই, রামদুলাল, কমলাকান্ত প্রভৃতি সকলেই 
রামপ্রসাদকেই অনুসরণ করিয়াছেন ।* ( বগুড়া অভিভাষণ ১৯১৭) 

ডাঃ দীনেশ সেন বলেন--“বিষ্ভাপতি যেরূপ গোবিন্দ দাসের আদশ, 
চণ্ীদাস সেইক্ষপ জ্ঞানদানের আদর্শ । ঞ%* * কবিত্বের হিসাবে গোবিন্দ 
বিদ্যাপতি হইতে বছ নিয়ে নহে ।* * গোবিন্দদাস ও জ্ঞানদাসে, 

জ্ঞানদাস ও বলরামদাসে শক্তির পার্থকা আছে । * * কিন্তু তাহা কেশ 

প্রমাণ ।” 

( বঙ্গভাষ! ও সাহিত্য ৩য় সংস্করণ পৃঃ ৩১৫ ) 

চিত্তরঞ্জন কিন্তু দীনেশবাবু হইতে এক্ষেত্রেও ভিন্ন মত পোষণ এবং 

প্রকাশ করিয়। গিয়াছেন। তাহার কথাই তুলিয়া দিতেছি । 

(গ) ণ্চৈতন্থের যুগে পরবর্তী গীতি-কবিদের মধ্যে একমাত্র লোচন- 
দাসই, চত্তীনাসের ভাবের ও রসের অঙন্ুভূতির পর্দায় গাইয়াছিলেন। 



১৫৬ বাঙ্গালার গীতি কবিত। 

তাহার পর আর সমগ্র গৌরপদ তরঙ্গিনীর ভিতর এমন কেহ নাই, 
ধাহার কবিতায় সে অহ্ৃভূত্তির লেশমাত্র পাওয়| যায়। * * গৌরাঙ্গের 
জন্মের পর বাঙ্গালায় আর এন্ড বড় কবি জন্মায় নাই।» 

| ( বাকিপুর অভিভাষণ ১৯১৬ ) 

চিত্তরগুনের সমালোচন! সর্বত্রই ত্বাতন্ত গরিমাঁয় সমুজ্জল। লোচন 
দাসকে চিন্তরগ্তন এত উচ্চে স্থান দিলেন কেন? অনেক কারণের মধ্যে 
তিনটি কারণ অন্ততঃ উল্লেখযোগ্য | ১ম, বস্কিমের প্রভাব চিত্তরগ্জনের 
উপর খুব স্পষ্ট। বঙ্কিন_-তীাহার “কমলাকান্তে” “একটি গীত" প্রবন্ধে 
লোচনের--“এন 'এস সধু এস” এই গানটিকে অতি অনুপম ব্যাখ্যার 
অলঙ্কৃত করিয়াছেন। এ গানটিকে চিত্তরঞ্জনও তাহার বাকীপুর 
অভিভাষণে যেন দুগ্ধ, অভিভূত হষ্টয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ২য় কারণ, 
চিত্তরঞ্জন নিজেই দিয়াছেন । “বাঙ্গালার ঘর-কন্নার কথার ভিতর দিয়া, 
এমন করিয়া আর কথন কাবারস ফুটে নাই; এ মপূর্বব ৬নগপম। ৩থু 
কারণ--“লোচনদ্বাম গৌরাঙ্গের ভাবে বিভোর হর] গাইয়াছিলেন।”, 

রামপ্রনাদের ধারার অনেকেই আছেন, তবু কমলাকাস্তকেই খুব 
কাছাকাছি হনে হ্যম। একটি গান তুলিয়া দিলেই সকলে বুঝিতে 
পারিবেন। 

জাননারে মন পরম কারণ শ্যাম। কু মেয়ে নয়। 
সে যে মেঘের বরণ করিয়া ধারণ কখন কখন পুরুষ হয় ॥ 
কভু সাধে ধড়া কতু বাধে চূড়া ময়ূর পুচ্ছ শোভিত তায়। 
কখন পার্ধতী কখন শ্রীমতী কখন রীমের জানকী হয় ॥ 
হয়ে এলোকেশী করে লয়ে অপি দানবচয়ে করে সভয় । 
(কভু) ব্রজপুরে আসি বাজাইয়ে বাঁশী ব্রজবাপীর মন হরিয়ে লয় ॥ 
যেরূপে ষে জন করয়ে ভজন সেইবূপে তার মানসে রয়। 
কমলাকান্তের হদি-সরোবরে কমল মাঝে কমল উদয় হয় ॥ 

ধলা বাহুল্য রামমোহনের ব্রহ্গ-সঙ্গীত এই ধরণের ময়। এবং তা 
নয় বলিয়াই চিত্তরপ্রন রামমোহনকে রামপ্রসাদের ধারায় রাখিয়া দেখিতে 
পারেন নাই। আর তা পারেন নাই বলিয়াই এই গোলযোগের 
সুত্রপাত।--সম্পাদক | 



শাক সাহিত্য ধারায়-্রামপ্রসাদ ১৫৭ 

দেখা যাইবে যে, ইহা! প্রথমতঃ কোন কাব্য স্থষ্টিই হয় 
নাই। দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালার প্রবহমান ধারাগুলির (১) সহিত 

ইহার কোন সম্পর্কই নাই । 
রামমোহনের প্ত্রহ্ম সঙ্গীত” যে কোন কলাবিদের কল্প- 

কলার স্যষ্টি নয় তাহ]! এই ব্রহ্ম সঙ্গীতগুলিকে কল্পকলার 

(১) বাঙ্গালার গীতি-কবিভাকে চিত্তরঞ্জন সর্বত্রই ধারা হিসাবে 
আলোচন] করিয়াছেন। রামপ্রসাদ রচয়িতা শ্রীঅতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে 
তিনি নিজেই লিখিয়াছেন_-“আমার বাঙ্গালার গীতি কবিতার প্রবন্ধে 
আমি রামগ্রসাদকে পৃথক ভাবে আলোচনা করি নাই । চণ্ভীদাঁস হইতে 
বাঙ্গালার কবিওয়ালার। পধ্যন্ত গীতি কবিতার যে ধাবা আছে--সেই 
ধারার বিষয়. লিখিয়াছি।” কিন্তু এই অপ্রকাশিত বর্তমান প্রবন্ধে 
যদিও শাক্ত ধারা সম্বন্ধে তিনি এক অতি স্থস্গত এঁতিহামিক আলোচনা 
করিয়াছেন--তথাপি রামপ্রসারদকেই বিশেষ ভাবে আলোচন। করিয়া- 
ছেন। বাদানুবাদমুখে আত্ম-পক্ষ সমর্থনের জন্য ইহা! করিতে হইয়াছে। 

বাঙ্গালায় প্রবহমান ধারা কেবল শান্ত, বৈষ্ণব বা কবিওয়ালাতেই 
নিঃশেষ হয় নাই। খণ্ত-ধারা ও উপ-ধারা আরও অনেক আছে। 
পাঁচালী, ঝুমুর, ঢপ, কীর্তন, বাউল, কর্তীভজাঃ ভাট-গান, থেউর, মেয়েলী 
ত্রত--আরও কত আছে। একদিন এ সকল ধারাই খরবেগে প্রবহমান 
ছিল। এই সব খণ্ড ধারার মধ্যে একটা আত্যন্তরিক যোগাযোগও ছিল। 
কিন্তু চিত্তরঞ্জন বলেন-_রাঁমমোহনের ব্রহ্গনঙ্গীত এই সকল ধারা হইতে 
সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। কাজেই সিদ্ধান্ত এই ধ্লাড়ায় যে, বাঙ্গালার প্রাণের 
সহিত রামমোহনী ধারার কোনই যোগাযোগ নাই। 

মনে হয় যদি দীনেশবাবু রামমোহনের ব্রদ্ষসঙ্গীতকে রামপ্রসাদী 
ধারায় জোর করিয়া না ফেলিতেন,--আর যদি ডাঃ ব্রজেন্দ্রনাথ শীল 
50103001:801900 702,78.060” এই স্পষ্ট ব্যঙ্গোক্তি বারা চিত্তরঞজনকে 

অমাজ্জনীয়জ্পপে অযথা আঘাত না করিতেন--তবে সম্ভবতঃ চিত্তরঞ্জন 
রামমোহন এবং তাহার ত্রহ্গ'নঙ্গীতের উপর এতটা জবরদব্তি করিতেন না। 

সম্পাদক | 



১৫৮ বাঙ্গালার গীতি কবিত। 

সমালোচনার দিক হইতে বিচার করিলে অতি সহজেই লক্ষ্য 

করা যায়। আমি পুরে বলিয়াছি যে, রামমোহন কবি না 
হইয়াও কাব্য স্্টিতে কেন হস্তক্ষেপে করিলেন। তাহার 
একমাত্র উত্তর ধন্মসংস্কার । ত্বিনি দেখিয়াছিলেন যে, বাঙ্গাল! 

দেশে বৈষ্ণব সাধনার অনুরূপ কাব্য-স্থষ্টি হইয়াছে, গান 
হইয়াছে । শাক্ত সাধনার অনুরূপ কাব্য স্থন্টি হইয়াছে, গান 
হইয়াছে! এই ছুই সাধনাই নাম জপ ও রূপ ধ্যানের সাধন। | 

নাম ও রূপের মধ্য দিয়াই এই সাধন। মনুষ্যকে, বাঙ্গালীকে 

তাহার অভীষ্ট সিদ্ধির পথে যুগে যুগে লইয়া গিয়াছে । কিস্তু 
রামমোহনের নিগুণ নিরাকারের সাধনায় নাম রূপ গোডাতেই 
পরিত্যাগ করিতে হয়। র্লামমোহনের ত্রন্ধ সাধনা বাঙ্গালার 

শাক্ত-বৈঞবের সাধনার ম্পষ্ট বিরুদ্ধ ও বিপরীত মার্গের 

সাধনা । অথচ যখন প্রত্যেক সাধনার অনুরূপ গান আছে 

কাজেই রামমোহন তাহার নিগুণ সাধনার অনুরূপ গান রচনায় 

হস্তক্ষেপ করিলেন । 

১। সে অতীত গুণত্রয় ইন্দ্রিয় বিষয় নয় 

রূপের প্রসঙ্গ তার কিরূপে সম্ভবে 

২। নিরুপমের উপমা সীমাহীনে দিতে সীমা 

নাহি হয় সম্তাবন। 

অচিন্ত্য উপাধি-হীনে অতিক্রান্ত গুণ তিনে 

যত সব অর্ধাচীনে করয়ে কল্পন] | 

বাঙ্গালীর, সাধনায়, চণ্রীদাস ও রামপ্রসাদের কল্পকলায় 



শাক্ত সাহিত্য ধারায়--রামপ্রসাদ ১৫৯ 

যত সব রূপ ও রসের বৈচিত্র্য ফুটিয়াছে তাহ! রামমোহনের 
যুক্তিতঃ ও গানতঃ মিথ্যা । এবং চণ্ডীদাস ও রামপ্রসাদ 
প্রভৃতির! “অর্ব্বাচীন” । না হইলে এরূপ সব মিথ্যা কল্পন! 

তাহার! কারবেন কেন? তার পর-- 

“নিরঞ্জনের নিরূপণ কিসে হবে বল মন 

সে অতীত ত্রেগুণ্য ।৮ 

ইহ] মনের সহিত যুক্তি বিচার। কিন্তু মনে যে রসের 

উপজয় হইলে রূপ স্য্টি হইয়া সুর দেখা দেয়, এখানে সে 
মন নাই। কেহ বলিয়াছেন যে, যুক্তিও একটা রস, হইবে 
বা। কিন্তু এই যুক্তি রসের কাব্য স্থ্টি কল্পকলার ধারায় 
বস্তুতঃই এক অনাস্থষ্টি সন্দেহ নাই। রামমোহনের নিগুণ ব্রহ্ম 
সাধনা যেরূপ বাঙ্গালার সাধনার বিরোধী এবং এরূপ হইবার 
একমাত্র কারণ যে, রামমোহন বাঙ্গালার প্রাণের সহিত 

পরিচয় লাভ করিবার অবকাশ করিতে পারেন নাই, তাই 

তাহার সাধন বাঙ্গালার প্রাণের সাধনার বিপরীত। তাই 
তাহার গান--যদিও গান হয় নাই--বাঙ্গালার প্রাণের গানের, 

ধারার বিপরীত ! 
ধাহার! “আর্ট ফর আর্টস সেক” বলিয়া -রব তুলিয়াছেন-- 

(১) ধাহারা আর্টকে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য নিয়োগ 
পট পশাপাস্পিশীস সত পে জপপসঞ | পল পপ সি 

(১) ইহা চিত্তরঞ্জন কর্তৃক রাবিজ্দ্রিক সম্প্রদায়ের উপর কিঞ্চিৎ 
কটাক্ষপাত। এই দশ্প্রদায় তখন বলিতেন,-_-উদ্দেশ্যমূলক যেই হওয়া 
আর অমনি কাব্যের আত্যান্তিক রসাভাল জনিত নিশ্চিত অপঘাত মৃত্যু । 
কাব্য ব। সঙ্গীতের কোন উদ্দেশ্য থাকিবে না। থাকিলে চলিবে না। 



১৬৩ বাঙ্গালার গীতি কবিত! 

করিতে গেলে আর্টই হয় না বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন-_ 

তাহার! যদ্দি প্রণিধান করিয়া দেখেন তবে দেখিতে পাইবেন -- 

রামমোহনের ত্রহ্ম-সঙ্গীত ব্রহ্ম-সাধনা হইতে আরম্ভ করিয়া 

্রহ্ধান্ভৃতিতে পৌছাইয়া দিবার পথের কোন খবরই দিবে ন|। 
ইহাতে ব্রহ্ম-বিরহ নাই, ব্রহ্মান্ুভৃতিও নাই, আছে প্রথম হইতে 
শেষ পর্যন্ত ধশ্ম সংস্কার । 

রামমোহন নিগুণ নিরাকার ক্রহ্ষবাঁদী, বাঙ্গালীকেও 

তিনি সেই দিকে লইয়া যাইতে ইচ্ছক। ইহাই তাহার ধর্ম" 

স্কার, গান তাহার একট। উপায় স্বরূপ। কাজেই গান 

বাধিলেন-_ 
“সে অতীত ত্রেগুণা” 

তাই নিগুণ ব্রন্মতত্বে জগতকে মিথ্য। মায়া বলিয়া কত কত 

ভ্গানী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সেই মায়াবাদ দিদ্ধান্তে নাম-রূপ 

মাত্রই ভ্রম । রামমোহন নিগুণ ব্রন্দের গানের সঙ্গে কাজেই 
মায়াবাদের গানও বাধিলেন নন 

1 সপ পাস সস রা সপ ৯৮ পা 08 আহা রি ৮, পা 

যদি তাই হয়, তবে তীহাদের মতে রামমোহনের ত্রদ্ষসঙ্গীত, গান বা 
কবিতা কিছুই হয় নাই। কেননা চিত্বরঞ্ন নিখুত ভাবে প্রমাণ 
করিয়াছেন যে ইহা! স্পষ্ট উদ্দেশ্যমূলক। 

কথাটা আবে খুলিয়া বল! প্রয়োজন । সেই বাদান্বাদের ঝটিকা- 
বর্তের দিনে একদিন আমি চিত্তরঞ্জন কতৃক মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট প্রেরিত হই। পণ্ডিত হরপ্রসাদ 
কিছুক্ষণ বিবেচন! করিয়া আমাকে বলিলেন যে, রামমোহনের ব্রদ্ষ- 
সঙ্গীতে তাল, লয়, মান, সব ঠিক আছে, কিন্তু নিরাকার বেদান্ত এত 
বেশী যে এগুলি গান হয় নাই। আমি ফিরিয়া আসিয়া চিত্তরঞ্জনকে 
সেই কথাই বলিয়াছিলাম।--সম্পাদ্ক। 



ক শাক সাতিভ্য ধারায়- রামগ্রসাদ ১৬১ 

নিদ্রাবশে দেখ যেমন বিবিধ স্বপন 

প্রপঞ্চ জগৎ তেমন ভ্রমে সত্য দরশন, 

অতএব দেখ ভেবে যিনি সতা ভজ তারে 

মহামায়। নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন 

রজ্জুতে হয় যেমন ভ্রমে অহি দরশন। 

ইহ] মায়াবাদ__শঙ্কর-তর্জম।-_-এবং ইহাই “নব্য সমাজের" 

গান। রামমোহন মুর্তিবিরোধী। কাজেই তীহাকে নাম 
রূপের বিরোধী হইতে হইয়াছে--নিগুণ তরঙ্গের গান বাঁধিভে 

হইয়াছে-_মায়াবাদের গান বাঁধিতে হইয়াছে । শুধু তাই নয়। 

মায়াবাদ আর নিগুণ ব্রহ্ম আমিলেই--সন্যাস ও বৈরাগ্য 

আসিয়া পড়ে । কাজেই রামমোহন বৈরাগ্যের গান বাধিলেন-_ 

বিষয়ে বিতষ্তজার গান বাধিলেন। 

সকলি অনিত্য হয় দারাস্রত ধনজন 

ভুল না মায়ায় আর ত্যজ আশ! অহঙ্কার 

ভজ নিত্য নির্ব্বিকার পুনর্জদ্ম হরণ । 

আর একটা গান আছে, “পুনশ্চ না হবে কায়া ৷” রাম” 

মোহন এখানে জন্মাস্তরবাদী-- পুনর্জন্মের ভয় দেখাইয়া শহরে- 

বেদান্তের গান বাধিয়াছেন । 

স্মর পরমেশ্বরে অনাদি কারণে 

বিবেক বৈরাগ্য ছুই সঙ্ায় সাধনে 

কোন্ রস হইতে এই গান জঙ্দিয়াছে--আর ইহা কি গান 

হইয়াছে ? এ 
বি 



১৬১ বাক্ালার গীতি কবিতা 

তারপর তীর্ঘযাত্রা ও পৌত্লিকতা__কাজেই কুসংস্কার । 

এই কুসংস্কার দূর করিবার নিমিত্ত রামমোহন বাধিলেন_- 
সর্বব্যাপী তার আখ্য! 

এই সে বেদের ব্যাখ্যা 

অন্যথা করিতে চাহ তীর্থ দরশনে £ 

শান্তর দোহাই দিয়া গান রচনা-বোধহয় গানের 

ইতিহাসে এই প্রথম । যদিও উহা একটা সংস্কৃত শ্লোকের 

তঙ্জমা। এইরূপ শাস্ত্রের দোহাই আরও বহু গানে দেখা 

যায়। যুক্তি ও শাস্ত্রের দোহাই-__রামমোহন একসঙ্গে এই দুই 

অস্ত্র ধম সংস্কারে পরিচালনা করিলেন। (১) আমি বলিয়াছি 

১। আত ৬৫6 1001 025. €0 1176 (18110905901 

210010100172.0005, ০ 00001 900 70170 2৮ ছ7012706 

101) 6201) 0006] 3) 200 50617, 01500012560 0% 0015 

০10007512006, ৮৮6 2019691 60 16850100285 2, 90106120106, 

স্/০ 90010 0100 170৮ 11700101)6661)0 10 15 21006 60 ৫:015- 

0080 09 00 005 01100 01001 [0019016০000 270 

01090 11050658.0 01 80111650105 0৮0 210062.50215৭ 001 

0169.11106 01) 091 1১61016য10195 16 01015 91565 6০0 £611৫- 

1206 22101551521] 00106 10001908,011010 100 01100110155 

00 13100 0000 ০01000010 200 1)9.0080655 208.101% 06109. 

ন1)6 10550 129661000 706117205 15) 1610761 60 216৩ 

08596155019 63010915615 00 01) £181921005 01 60০ 02৫ 

০0 0176 0015617)১ 00010% 2. [70:006৫ 85 ০ 60৩ 11906 

19100157060 819 0 10605 20099,07 00 1000:055 ০0৮1 

10061150005] 900 22012] 90011 01৩9৮,--1:918, (90200010212 
28, | 



শাক্ত সাহিত্য ধারায়- রামপ্রসাদ ১৬৩ 

তাহার গান, 'ন নহে-ধন্ম সংস্কার । কাজেই এখানেও 

যুক্তি ও শাস্ত্রের দোহাই। প্রাণের যে অনুভূতি জন্মিলে বাহিরের 
শান্সর বিচার গোস্পদের সঙ্গে তুলনীয় মনে হয়__সে অনুভূতি 
চণ্তীদাসে রামপ্রসাদে দেখা গিয়াছে । “ তাহাদের কল্পুকলায় 

শান্ত্র-নিরপেক্ষতার যথেষ্ট পরিচয় আছে । কিন্তু বামমোহনের 

সে সাধনার সিদ্ধ অবস্থার অনুভূতি ছিল না। তাহার কল্প- 
কলাই তাহার জবলস্ত প্রমাণ। কাজেই রামপ্রসাদ যার বলে 
শাস্্র-নিরপেক্ষতা৷ দেখাইয়াছেন-__রামমোহনের সে ভরসা না 

থাকায় তাহাকে তীর্থগমনের বিরুদ্ধে গান লিখিতে গিয়া 

সঙ্গে সঙ্গে শান্সের দোহাই দিতে হইয়াছে । আমি রামমোহনের 

গানে সাধনার কোন ইঙ্গিত পাই না, যুক্তির অবতারণ| 

মাত্র দেখিতে পাই । হয়ত আমার ছুভাগ্য (২) কাজেই আমি 

যাহ বুঝিযাছি স্পষ্ট তাহাই বলিব। 

তারপর রামমোহনের গানে দ্বেতবাদের প্রতিবাদ আছে”- 
এমন কি প্রত্যক্ষবাদেরও অবতারণ। আছে । 

এখনও এই নিগুণবাদ, অছৈতবাদ, মায়াবাদ, জদ্মাস্তরবাদ, 

বৈরাগাবাদ, প্রত্যক্ষবাদ প্রভৃতির ষে আবাদ রামমোহনের গানে 

দেখা যায়, তাহ? কল্পকলার বপাস্তুর,- না! ধন্ম সংস্কার-_ 

স্থধীজন বিচার করিবেন । ৬ 

(২) “ক্ষিপ্ত সেই স্বধশ্ খোয়ায় খোসামোদে ।” 
( সুন্দর প্রতি কালীর অভয় গুদান-_বিদ্যাস্বন্দর 

--রামপ্রসাদ। ) 

পনর - চা 



১৬৭ বাঙ্গালা গীতি কবিত্তা 

সুতরাং বামমোহনের গান প্রথমে কোন গানই ভয় নাই | 

ইহা কোন কাবা নয় _ কলাস্ব্িও নর | দ্বিতীয়, বাঙ্গালার 

প্রাণের স্বরূপ হইতে উহার জম্ম হয় নাই । বাঙ্গালার রস- 
বৈচিত্র্যের বূপ-টৈচিত্রো উহার স্থান নাই । আমি এই দুই দিক 

হইতেই সংক্ষেপে যতদুর সাধা রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীতের 
আলোচনা করিলাম | এবং রামমোহনের ব্রন্মসঙ্গীতের ভাব 

দেখিয়া মনে হয় যে, রামপ্রসাদের মৃত্যুর বৎসরের শেষে জন্মিয়। 

_-বাঙ্গালার নাম বূপকে ধন্মসাধনা হইতে পরিত্যাগ করিয়া 

শস্করে-বেদান্ভের বাঙ্গাল! সংস্করণের যতই প্রয়োজন তিনি বোধ 

করিয়া থাকুন ন। কেন (১) তাহার রচিত ব্রন্গসঙ্গীতকে কোন 

গানের পর্যায়ে ফেলা যাইতে পারে নং। এবং বাঙ্গালা 

প্রাণের সহিত টানিয়। ভুলিয়! উহার কোন যোগ স্থাপন কর! 

যায় না । 

কাজেই আমি বলিয়াছিলাম এব আবার বলতেছি যে, 

রামমোহন বাঙ্গালা দেশের ধম্ম সাধনাকে বুঝিতে পারেন 

নাই-_তাহার ব্রহ্ম সঙ্গত বাঙ্গালীর গান হইতে পারে নাই 

বাঙ্গালার প্রাণের সহিত তাহার পরিচয় ছিল ন। বলিয়াই-_ 

(১) অতএব শঙ্কর আচাধ্ের নিন্দা করাতে এতদ্দেশায় বৈষ্ঃব- 

দিগের ধন্মের ক্রমে মূলোচ্ছেদ হইয্বা যায়। আর আমাদের প্রতি শঙ্কর 
আচার্ধ্য মতাবলম্বী করিয়া যে কটাক্ষ করয়াছেন, সে আমাদের শ্লাঘা। 
স্থতরাং ইহার উত্তর কি লিখিব । 

(রামযোতন রায়ের গ্রন্থাবলী 
গোস্বামীর সহিত্ত বিচার ১০৩ পৃঃ) 



শাক্ত সাহিতা ধারায় রামপ্রসাদ ১৬৫ 

বাঙ্কালার গীতি কবিতার ধারার নবধুগে--এই মর্মাস্ভিক 

বিচ্ছেদ-রেখা--ক্রমেই স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর ফুটিয়া উঠভিতছে | * 

কেহ কেহ বলিয়াছেন রামমোহনকে ' বিচার করিবার 
অধিকার ও যোগ্যতা আমার নাই। (২) কেন নাই-_তা 

তারাও বলেন নাই, আমিও বুঝি না। আমাকে ফেরঙ্গ 
বলিয়। বিদ্রুপ কর! হইয়াছে । যে সংস্কারে মন্দির ছাড়িয়া-- 

২1 (ক) £10061061 [৮8 162, মলা 005501১1779 21561 

ভ100) 01921100500 17256 101)5 0150050160 €170৮ 16 195 110 006 

508] 01750 60০5 126 10601081790 170105 0020 হজ 

10017811779 0662 11006 2 108017107779,06 5101106 00 00০ 

95615015115 915170239৮1 07 98610521200 0৮৩ 

1650086৮500 (17616501061 15 0175 0511. 

০৬ 9.0 0106 50৮] 01 1361056] 15 91517081070. 

ছছ্1126 2.0002111021706 (76 ৮৮216600212 0151 

12100001771 জ1] 1011 00650101600 06 00721701111 110 

0011 1068. 

| 1176 113019.0 14555617161 

1760. 24. 1918-7 গটি ] 

(ধথ) 1106 8০01-0159.01 11500109.11565 100 1000৬ 17112 

17010 01 0610 10100 016 0170 6291 2612,0055) 800 00 00 

1১610109 00 106 11105 01 606 11981)15, 1705০0০2090 00৩৮ 

006৭ [06550 06$ ৮ 601015170 07 51510105515 . 
[ 11061100120 24655601061 

20016 7, 1918-70 একা] 

উপরে উদ্ধত বিদ্ধপ বাক্য চিত্বরঞ্নের উপর প্রয়োগ কর! 
হইঘাছিল। এবং তিনি ত্থার উত্তর দিয়াছেন । 

সম্পাদক । 



১৬৬ বাঙ্গালার গীতি কবিতা 

ভিমালয় বিদ্ধ্য ছাড়িয়া__ইফেল টাওয়ারের কথা মনে আসে-- 

সে সংস্কার বাঙ্গালীর নহে ফেরঙ্গের। সেই ফেরঙ্গ যতই 

স্পর্ধা করুক--আমি জানি- আমাকে বিচার করিবার, দণ্ড 

দিবার অধিকার-_-এই বাঙ্গালা দেশে কেবল এক বাঙ্গালীর 

আছে--.আর কাহারও নাই | 








